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EXAMENSARBETE 
 
 

Formgivning ytterdörrar 
 
 

Sammanfattning 

 

Denna rapport redovisar resultatet av ett examensarbete vilket har utförts på uppdrag av 
Bovalls dörrbyggeri i Bovallstrand. Arbetet har bestått av formgivning av ytterdörrar. Målet 
med examensarbetet var att ge Bovalls dörrbyggeri nya idéer och uppslag på dörrmodeller 
som företaget kan vidareutveckla. Dessa skall kunna komplettera och stämma in i företagets 
nuvarande sortiment med avseende på kvalitet, design och produktion. Speciellt förekom 
önskemål om nya material till ytterdörrar samt en modell med stort ljusinsläpp.  

Arbetet utfördes på sådant sätt att informationsinsamling, inspiration, idégenerering, skisser 
och modellering utfördes parallellt. En mindre studie av fem konkurrenter utfördes med 
avseende på kvalité. Denna studie visade att en mindre automatiserad produktion medför att 
produkten får mer omsorg och översyn, vilket oftast ger en högre kvalitet. Detta behöver dock 
inte innebära att tillverkarna med större produktion har dålig kvalitet, men skillnaden ligger i en 
förenklad konstruktion samt en sämre finish. Priset på färdig produkt är oftast kopplat till 
detta; förenklad produkt och produktion ger en billigare dörr. 

Dörrkoncepten modellerades i Alias, för att testa olika materialkombinationer. De slutgiltiga 
koncepten, 11 stycken, valdes ut efter uppsatta kriterier. Koncepten innehöll nya material 
såsom ceder, ask, granit, skiffer och plåt. De omfattade även idéer på stort ljusinsläpp, både 
några exklusivare och några enklare varianter. Dessutom togs några spårfrästa modeller fram.  
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DISSERTATION 
 
 

Styling entrance doors   
 
 
 

Summary 

This dissertation has been carried out at Bovalls dörrbyggeri in Bovallstrand, Sweden. The 
assignment has been including styling and studies of entrance doors. The purpose of this 
dissertation is to provide the company with new ideas and suggestions to entrance doors for 
further development. The suggestions shall be in line with the company’s present products 
according to quality, styling and production. Special wishes about new materials for entrance 
doors and models letting in a lot of light were expressed. 

Collections of information, generating of ideas and inspiration, drawing and modelling have 
been carried out simultaneously. A smaller study, referring to quality, was made on five 
competitive companies. This study showed that a less automatic production results in more 
care and inspection of the product, which often leads to a higher quality. However, this does 
not necessarily mean that producers with a highly automated production have bad quality. The   
differences are a simpler design and a poorer finish. The price of the products is often 
connected to these facts; a simpler product and production makes a cheaper door.  

For testing different combinations of materials, the door concepts were modelled in Alias. 11 
final concepts were selected referring to the chosen criteria. The concepts consisted of new 
materials such as cedar, ash, granite, shale and sheet metal. They also included ideas with 
models letting in a lot of light, some exclusive and some simpler models. Finally some models 
with grove routing cutter were made.   
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Förord 
 

Denna rapport behandlar ett examensarbete som utförts på uppdrag av Bovalls dörrbyggeri. 
Arbetet är den sista delen i utbildningen till maskiningenjör med designinriktning, 120p. Här 
skall tillämpas de metoder och kunskaper som utbildningen givit. 

Vi vill framföra ett stort tack till systrarna Gustafsson på Bovalls; Anna, Eva och Inger. Det har 
varit ett roligt och stimulerande examensarbete. Vi vill även tacka examinator Mats Eriksson 
och handledare Björn Lander vid HTU.  

 



 Formgivning av ytterdörrar  
 

 iv 

Innehållsförteckning 

SAMMANFATTNING...................................................................................................................................................I 

SUMMARY.................................................................................................................................................................... II 

FÖRORD......................................................................................................................................................................III 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING..................................................................................................................................IV 

1 INLEDNING.........................................................................................................................................................1 

1.1 BAKGRUND .....................................................................................................................................................1 
1.2 MÅL .................................................................................................................................................................1 
1.3 AVGRÄNSNINGAR...........................................................................................................................................1 

2 GENOMFÖRANDE............................................................................................................................................2 

2.1 INFORMATIONSINSAMLING..........................................................................................................................2 
2.1.1 Materialstudie ....................................................................................................................................2 
Ceder ....................................................................................................................................................................2 
Ask.........................................................................................................................................................................3 
Granit ...................................................................................................................................................................3 
Skiffer....................................................................................................................................................................3 
2.1.2 Normer och standarder.....................................................................................................................4 
Definition.............................................................................................................................................................4 
Klassindelning....................................................................................................................................................5 

2.2 KONKURRENTANALYS .................................................................................................................................5 
2.3 INSPIRATION ..................................................................................................................................................6 

2.3.1 Collage.................................................................................................................................................6 
2.3.2 Tillbakablick; ytterdörrar genom tiderna ....................................................................................6 

2.4 IDÉGENERERING...........................................................................................................................................10 
2.4.1 Brainstorming.................................................................................................................................. 10 
2.4.2 Osborns idésporrar......................................................................................................................... 10 

2.5 SKISSER OCH MODELLERING .....................................................................................................................11 

3 RESULTAT....................................................................................................................................................... 11 

3.1 KONKURRENSANALYS................................................................................................................................11 
3.2 INSPIRATION, IDÉGENERERING, SKISSER SAMT MODELLERING ..........................................................11 

4 ANALYS ........................................................................................................................................................... 13 

4.1 KONKURRENSANALYS................................................................................................................................13 
4.2 INSPIRATION, IDÉGENERERING, SKISSER SAMT MODELLERING ..........................................................13 

5 SLUTSATS....................................................................................................................................................... 15 

5.1 REKOMMENDATIONER TILL FORTSATT ARBETE.................................................................................16 

6 REFERENSFÖRTECKNING:........................................................................................................................ 16 

 

 

 

 



 Formgivning av ytterdörrar  
 

 1 

1 Inledning 
Denna rapport redovisar ett examensarbete vilket omfattar 10 poäng på C-nivå och är en del 
av Maskiningenjörsprogrammet 120 p, designinriktning, vid HTU. Arbetet har utförts på 
uppdrag av Bovalls dörrbyggeri i Bovallstrand och har bestått av formgivning samt studier av 
ytterdörrar.  

 

1.1 Bakgrund 

Bovalls dörrbyggeri är ett familjeföretag och har producerat ytterdörrar sedan 1943. Företaget 
grundades av Bengt Gustafsson och drivs idag av systrarna Inger, Eva och Anna Gustafsson, 
barnbarn till Bengt. Företaget är relativt litet och har 20 anställda. Produktionen är till stor del 
hantverksmässig, vilket i kombination med lång branscherfarenhet ger dörrar med mycket hög 
kvalitet, något som är Bovalls största styrka.  

Företaget har ett brett sortiment, från förrådsdörrar som är en stor produkt, till mer påkostade 
dörrar. Bovalls har nyligen ändrat inriktning på sin marknadsföring och vänder sig nu till den 
kundgrupp som söker en mer exklusiv dörr. Kunden kan även få egna önskemål om unika 
lösningar tillgodosedda. Företaget säljer främst sina  produkter i närområdet och har planer på 
att bredda marknaden, då främst en kvalitativ ökning, istället för en kvantitativ.  

 

1.2 Mål 

Målet med examensarbetet har varit att ge Bovalls dörrbyggeri nya idéer och uppslag på 
dörrmodeller som företaget kan vidareutveckla. Dessa skall kunna komplettera och stämma in 
i företagets nuvarande sortiment med avseende på kvalitet, design och produktion. Speciellt 
förekom önskemål om nya material till ytterdörrar samt en dörrmodell med stort ljusinsläpp. 

 

1.3 Avgränsningar 

• Framtagning av max 12  koncept på ytterdörrar. 

• Endast formgivning har utförts, då företaget inte ställt några krav på beräkningar eller att 
dörrkoncepten måste anpassas till företagets produktion.  

• Studie av endast svenska normer och standarder för ytterdörrar. 

• Utföra en studie på max tio konkurrerande företag, främst med tanke på kvalitet. 
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2 Genomförande 
För att få struktur på arbetet upprättades först en tidsplan. Arbetet planerades på sådant sätt 
att informationsinsamling, inspiration, idégenerering, skisser och modellering utfördes parallellt. 
En mindre studie på fem konkurrenter utfördes med avseende på kvalité.  

2.1 Informationsinsamling 

Ett studiebesök gjordes i Bovalls dörrfabrik för att få information om material, konstruktion 
och produktion. Mycket information har kontinuerligt erhållits från sakkunniga handledare, 
både gällande företaget och allmän information. Då företaget hade önskemål om nya material 
utfördes en studie i tänkbara material för dörrens beklädnad samt dekor. För att få en bättre 
förståelse och inblick i vilka förutsättningar som krävs vid konstruktion av dörrar, studerades 
normer och standarder samt den övriga marknaden. Detta gjordes genom litteraturstudium, 
samt studie av andra dörrfabrikanters broschyrer och hemsidor.  

2.1.1  Materialstudie 

Ceder 

Det finns flera typer av ceder. Den ljusbruna cedern förekommer i Algeriet, Marocko samt i 
västra Himalaya, Indien och Libanon. Ceder från Sydamerika och Kanada kan vara ljust 
rosabrun när den är ung eller ha en mörkbrun kulör, vilken kommer från mer långsamväxande, 
äldre träd. Träslagets egenskaper är i stort de samma varhelst cedern har vuxit. Karaktäristiskt 
för ceder är dess låga densitet och, då träslaget innehåller mycket luft, har det också mycket 
god isolerande och ljuddämpande förmåga.  

Cederträ saknar hartsgångar och fäller därmed inte ut någon kåda. Träslaget har en sluten 
cellstruktur och en hög naturlig oljehalt som gör att det är ett av världens mest rötbeständiga 
träslag och har därmed mycket lång livslängd. Den slutna cellstrukturen medför att träet tar 
upp minimal mängd vatten vilket gör att det har en volymändring på max 1 % i svenska 
förhållanden. Materialet är lätt att bearbeta med hand- eller maskinverktyg. Skärande eggar 
bör vara välslipade så att luddighet undviks. Cedern har goda limningsegenskaper. Vid 
hopfogning skall rostfri, ej galvad, spik och skruv användas, annars kan svarta märken på träet 
uppstå. 

Om ceder inte behandlas med olja, färg eller liknande får ytan en silveraktig ton på grund av en 
utfällning som är träets egna naturliga skydd mot väder och vind. Ceder används bl.a. till 
möbelsnickerier, båtinredningar och knivskuret faner. [1] 
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Ask 

Ask är vanligt förekommande i hela Europa, Nordamerika och Japan. Den europeiska asken 
är cremfärgad eller ljusbrun, ibland med en mörkbrun, nästan svart kärnved. Ask från 
Nordamerika har en gråbrun färgton med inslag av rött. Träet är rätfibrigt med en grov struktur 
och har en vacker teckning. Ask är ett tungt, hårt och segt virke och är måttligt formstabilt vid 
fuktförändringar. Densitet 530-780 kg/m3 vid 0% fuktkvot. Askvirke måste hållas torrt annars 
ruttnar det lätt. Det är ej lämpligt för användning utomhus utan behandling mot röta. Segheten 
gör att det är lätt att böja, är starkt och relativt lättbearbetat med måttligt verktygsslitage. Det 
är även lättkluvet. 

Virket torkar relativt snabbt utan risk för sprickbildning förutom en viss tendens till 
ändsprickor. Torktemperaturen bör vara relativt låg för att vridning ska undvikas. Virket går 
utmärkt att limma. 

Virket kan ytbehandlas med gott resultat vid användning av ytbehandlingssystem för ljusa 
träslag. En viss risk för blåsbildning över porer finns dock vid hög torktemperatur. 
Ask är ett tämligen svårimpregnerat träslag. Det har en mörkfärgad kärna som inte är 
impregnerbar. 

På grund av sin seghet och styrka har ask använts till hjul, hjulekrar, medar och till redskap 
och verktygsskaft. Idag görs bland annat parkettgolv, ledstänger och sportredskap i ask. 
Massivt trä och fanér används till möbler, inredningar och innerdörrar. 

[1] [2] 

Granit 

Den vanligaste eruptiva bergarten är granit, (eruptiv = benämning på bergart som bildats av 
smältor som stelnat i jordskorpan eller på jordytan). Den bildar tillsammans med gnejs 
huvuddelen av Skandinaviens urbergsgrund. Granit består av fältspat, kvarts och vanligen 
något glimmer. Den är en hård bergart och används mycket till byggnads- och 
prydnadsändamål. Det finns flera typer av granit t.ex. Bohusgranit, Stockholmsgranit och 
klotgranit. Bohusgraniten är finkornig och seg i sin karaktär.[3] 

 

Skiffer 

Skiffer utgör en hel grupp av vanligen finkorniga bergarter som alla kännetecknas av sin tydliga 
folierade struktur. De är ofta mjuka och har lätt klyvbarhet. Skiffer används ofta till beklädnad 
av väggar och golv samt som skivor till bord och bänkar. Ofta med sin naturliga klovyta, vilket 
är benämningen på den eller de riktningar i vilka en bergart har utpräglad klyvbarhet. 
Klyvbarheten betingas dels av mineralkornens orientering, dels av bergartens bildningssätt och 
är olika utbildad hos olika bergarter. Ofta är klyvbarheten mera framträdande i en bestämd 
riktning. Detta gäller speciellt för skiffer och vissa kalkstenar, där tunna skivor kan kilas direkt 
ur brottet. [3] 
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2.1.2 Normer och standarder 

En ytterdörr är en av husets mest utsatta delar. Den skall tåla mycket. De krav som ställs på 
en ytterdörr finns samlat i Byggstandard, SS-EN ISO 9251, SS 460 48 61. [4]  Standarden 
studerades och kontakt togs med sakkunnig på HTU; Timo Rahkonen [5], som förtydligade 
en del okända begrepp. Därefter gjordes en överskådlig sammanställning av materialet, främst 
med utgångspunkt av klassindelningen. 

Byggstandarden gäller ytterdörrar oavsett material. Dörrarna  indelas i sju klasser, enligt SS 81 
73 04, omfattande allmänna fordringar (se bilaga 1) för egenskaperna: 

• Stängningskraft 

• Säkerhet mot vindlast 

• Lufttäthet 

• Regntäthet 

• Värmemotstånd 

• Kondenssäkerhet 

• Motståndsförmåga mot hård stöt 

• Motståndsförmåga mot tung stöt 

• Motståndsförmåga mot vertikallast  

• Planhet 

• Rätvinklighet 

• Ytjämnhet 

 

I standarden finns även tilläggsfordringar (se bilaga 1) för: 

• Brandmotstånd  

• Luftljudsisolering  

• Inbrottsskydd  

Utöver dessa fordringar anges ett antal normer för ytterdörrar såsom grundläggande mått SS 
81 70 52, fordringar för virke SS 81 73 02, karmar SS 81 73 10. Ytterligare normer finns för 
innerdörrar, garageportar, öppningar, specialdörrar för  tex. lantbruksbyggnader, skyddsrum 
mm.  

Definition 

Med ytterdörr avses i Svensk Standard dörr med en sida mot utomhusklimatet. 
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Klassindelning 

Ytterdörrar indelas i klasserna L, M, N, P, R, S, T (se figur 2.1), med avseende på deras 
användningsområde. De första klasserna avser dörrar till ouppvärmda eller temporärt 
uppvärmda utrymmen, vilka därmed har de lägsta fordringarna. Klasser från R till T avser 
dörrplacering ovan markplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Konkurrentanalys                                       

En studie utfördes på ett antal konkurrenter till Bovalls dörrbyggeri. Avsikten var att få fram 
information som  kunde användas för att jämföra de olika företagen, främst med tanke på 
kvalitet. En enkät (se bilaga 2) skickades ut till 8 företag. Resultaten från enkäten samt 
företagens broschyrer och hemsidor sammanställdes och analyserades (se avsnitt 3.1 samt 
4.1.1). 

 

 

Figur 2.1  Exempel  på klassindelning och användningsområden för ytterdörrar enligt SS 81 73 04. 
1) Vid höga krav på mekanisk stabilitet för dörrar till industrilokaler gäller fallhöjden 

400 mm för tung stöt.   
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2.3 Inspiration 

Inspiration skapades genom att studera andra angränsande områden såsom arkitektur, möbler, 
inredning och formgivning, vilka sammanställdes i flera collage (se bilaga 3). En tillbakablick i 
byggstilar gjordes, vilken tillsammans med collagen gav en tydligare bild av material och 
tendenser i tiden. 

2.3.1 Collage 

Genom arbete med collage gavs impulser till idéer och skisser. På detta sätt kan 
designförslagets forminnehåll samt filosofi visualiseras och därmed lättare förmedlas. Collage 
gjordes på olika material såsom sten, skiffer, betong, plåt, glasbetong och alternativa träslag. 
Även ytstrukturer och former visades i collage. 

 

2.3.2 Tillbakablick; ytterdörrar genom tiderna 

Husets ingång har av gammal tradition uppfattats ha en särskild betydelse. Ytterdörren och 
dess närmaste omgivning har ofta utformats med större omsorg och detaljrikedom än övriga 
huset, speciellt på de äldre gårdarna. 

I det gamla bondesamhället var det närmast en självklarhet att smycka sitt hus; ”snickarglädje” 
är ett välkänt begrepp som introducerades i Sverige på mitten av 1800-talet Givetvis styrde 
tillgången på pengar hur rikligt det blev med utsmyckningar. Finare hus försågs med både 
vackra fönster och en fin entré. Men även ett enklare hus skulle ha något att stoltsera med utåt. 
Det blev oftast ytterdörren som kostades på, då denna var det första besökaren stötte på. [6]   

Stilen på dörrarna har, av naturliga skäl, följt husstilen. Den svenska dörrkonsten förföll under 
rekordbyggandet på 60- och 70-talet, med har under 90-talet och framåt fått en renässans 
och åter blivit viktig [7]. Följande stycke visar karakteristiska drag för hus och dörrar, från 
slutet av 1800-talet fram till idag. [8] 

 
 
1890 – snickarglädje: 
Modet att bo i villa kom till Sverige vid förra sekelskiftet. De 
äldsta villorna i slutet av 1800-talet påminde om de förmögna 
stadsbornas sommarnöjen. Det var stora trähus med tinnar, 
torn och verandor. Ytterdörren var oftast en pardörr med 
speglar i trä eller trä och glas. Se figur 2.2. 
 

Figur 2.2 Pardörrar  med speglar i trä  
                  eller glas.  
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1900 – jugend: 
Den moderna designen slog igenom i början på 1900-talet. 
I norra Europa kallades den för Jugend. Mjukt böljande linjer 
och ornamentik var typiskt för stilen, vilken hade naturen som 
förebild. Fönster och dörrar försågs ofta med glas i olika färger 
och slingrande linjer. Se figur 2.3.  
 
 
 
 
 
 
 
1910 – nationalromantik: 
Inspiration till den nationalromantiska stilen var äldre tiders 
svenska bebyggelse. Falu rödfärg infördes nu även i städernas 
villakvarter. Snickarglädje, utsmyckningar och spröjs förekom 
på verandor, fönster och dörrar. Se figur 2.4.  
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
1920 - tjugotalsklassicism: 
Arkitekterna försökte i tjugotalsklassicismen fånga enkelhet och 
symmetri, med antiken som förebild. Enkla utsmyckningar på 
fasaderna var vanliga. Den strama stilen applicerades även på 
dörrar. Se figur 2.5. 
 
 
 
 
 
1930 – funktionalism: 
Utmärkande för funktionalismen, eller funkis, var funktionalitet; 
byggnader och föremål utformades efter hur de skulle användas. 
Enkla geometriska former såsom kuber, cirklar och cylindrar 
prioriterades framför krusiduller och onödig dekor. Stora fönster 
och mycket ljus ansågs vara viktigt. Man hämtade inspiration från 
flygplan, bilar samt båtar. Karakteristiskt för funkisdörrar är det 

Figur 2.3 Jugendstil på 1900-talet.  

Figur 2.4 Utsmyckningar och spröjs på 
                 fönster och dörrar.       

Figur 2.5  Stram 20-talsklassicism.  

Figur 2.6  Typiskt funkishus med ”båtfönster” 
                  i dörren. 
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runda ”båt-fönstret”. Se figur 2.6. 
 
1940 – folkhemmet: 
Under krigsåren rådde ransoneringar på det mesta. Detta 
påverkade naturligtvis byggnationerna på fyrtiotalet. Bristen på 
byggmaterial ledde till att man återgick till beprövad träteknik samt 
återanvändning av material. Bränslebrist resulterade i mindre 
fönster, en kontrast till funkishusens stora. Ytterdörren var oftast 
väldigt enkel, både i material och utformning. Se figur 2.7. 
 
 
 
 
 
1950 – radhus: 
På femtiotalet blev det vanligt att man byggde hela 
områden med radhus och kedjehus. Varje hus fick ofta en 
egen färg. Ljusa teakdörrar med åttakantigt eller 
rombformat fönster var vanligt. Se figur 2.8.    
 
 
 
 
 
 
 
1960 – miljonprogrammet: 
På sextiotalet fick byggnationen i Sverige ett enormt uppsving. Det byggdes hyreshus och 
småhus som aldrig förr, detta var möjligt främst tack vare miljonprogrammet som lanserades i 
mitten av sextiotalet. Drygt en tredjedel av de hus som 
byggdes inom programmet var småhus. Dessa var av trä, 
tegel eller ofta en kombination av båda materialen. Teaken 
höll i sig i dörrmaterialet. Fönster i dörren var inte lika 
vanligt, nu kom det smala sidofönstret i stället. Se figur 2.9.     
 
 
 
 
1970 – sjuttiotalsvilla: 
Byggandet fortsatte att öka och på sjuttiotalet kom villabebyggelsens verkliga genombrott. 
Husen blev större vilket innebar att den genomsnittliga bostadsytan ökade. Man använde mest 
tegel, oftast i en mörk kulör. Många villor hade en tyrolerinspirerad balkong på ena sidan. 
Ytterdörrar, liksom fönsterbågar, var nästan alltid laserade i en mörk kulör. 
 

Figur 2.7  Enkel  stil under krigsåren. 

Figur 2.8  Radhuslänga från 50-talet med olika 
                  husfärger men likadana ljusa teak- 
                  dörrar. 
. 

Figur 2.9  60-talsvilla med teakdörr och smalt  
                  sidoljus. 
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1980 – byggtraditioner: 
Gamla byggtraditionen fick en renässans på åttiotalet genom att 
man började intressera sig för gamla lokala svenska material 
och byggstilar. Här ser man tydliga influenser ifrån 1910-talets 
nationalromantik (se figur 2.4). 
Målade ytterdörrar blev vanligare igen, efter att ha varit borta i 
många år. Se figur 2.10. 
 
 
 
 
 
1990 – ekologi: 
Det ekologiska tänkandet slog på allvar igenom på nittiotalet. 
Naturligare material och enklare former användes. Fasaden fick 
en ljus kulör, vanligen pastellfärg, till detta oftast en vitmålad dörr 
– fyra av fem dörrar var vita [7]. Det som gjorde att målade 
dörrar blev så populära var främst det nya materialet i ytskiktet, 
HDF-board (High Density Fibreboard). Dessa slog ut dörrar 
med faner och plywoodytterskickt. En HDF-skiva är mycket lätt 
att fräsa spår och mönster i vilket gav nya utseenden på dörrar. 
Det var glasfönster med spröjs i de allra flesta dörrarna, vanlig 
var ”halvmåne”, sidoljus såldes ytterst sällan.  
Se figur 2.11. 
 
 
 
 
2000 – enkelhet: 
Enkla, strama linjer, naturliga material samt stora individuellt 
utformade fönster utmärker 2000-talets hus. Ytterdörrarna är ofta 
målade, släta eller med spårfräsning. Fler och fler går ifrån den vita 
färgen och väljer t.ex. rött eller blått.  
Nu börjar även träslag såsom ek och teak komma tillbaka. Fönster 
i dörren är också väldigt vanligt, runda eller kantiga, det populära 
”halvmåne-fönstret” är fortfarande vanligt. Sido- och överljus är 
något som kommer starkt. Se figur 2.12. 
 
 
 
 
 

Figur 2.10  Målade ytterdörrar blev vanliga 
                    på 80-talet, här med ”halvmåne” 
                    fönster. 

Figur 2.11  Nästan alla ytterdörrar på 90-talet
                    var vita med fönster i, sidoljus var    
                    ovanligt. 

Figur 2.12  Röd dörr med runt fönster och 
                    sidoljus. 
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Dagens dörrar – en mix av många stilar   

Dagens dörrtillverkare har ett stort sortiment som är en blandning av olika stilar. Många 
modeller är inspirerade av gamla dörrar (se figur 2.13). 

 

               
 
 
 
 
 
 

2.4 Idégenerering 

Nya idéer kan genereras på ett antal olika sätt. De metoder som främst användes i detta 
arbete var Brainstorming och Osborns idésporrar. 

2.4.1 Brainstorming 

Brainstorming är ett av de vanligaste och mest effektiva verktygen när det gäller idéskapande. 
Det innebär att idéer får flöda fritt utan att någon kritik får ges. På detta sätt framkom en 
mängd funderingar på tänkbara material och former som sedan togs upp i projektet. 

2.4.2 Osborns idésporrar  

Detta är en metod som innebär att man utgår ifrån en modell, vilken sedan på olika sätt 
modifieras så att fler varianter skapas. Därefter upprepas metoden utifrån en av varianterna, på 
så sätt skapas en idébank med många dörrmodeller. 

 

 

.  

Figur 2.13 Från vänster: Funkisstil från Bovalls och Jugendstil från Sweedoor. Därefter olika   
typer av gamla spröjsar i nytillverkning från Bovalls, Swedoor, DesignaDoors och Allmoge-
snickeriet 
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2.5 Skisser och modellering 

Under hela arbetets gång har skissning utförts, från enkla idéskisser till mer och mer konkreta 
koncept. Dessa har sedan modellerats i ytmodelleringsprogrammet Alias, för att där kunna  
testa olika idéer och materialkombinationer. 

3 Resultat 

3.1 Konkurrensanalys 

Resultatet av den enkät som skickades ut till konkurrenterna kunde ej användas, då för få svar 
erhölls. Däremot jämfördes och sammanställdes information från broschyrer och hemsidor, i 
en tabell. Se bilaga 4.  

 

3.2 Inspiration, idégenerering, skisser samt modellering 

Det slutliga valet av dörrkoncept redovisas i 11 modeller. Se figur 3.14 – 3.25.     

 

 

                                                                     

 

 

 

• Dörr i ceder med 
granitplattor som dekoration 
(figur 3.14). 

 
• Ekdörr med genomgående 

granitknott (figur 3.15). 
 
• Dörr i ask med dekor i 

skiffer (figur 3.16). 

Figur 3.14 Figur 3.15 Figur 3.16 
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• Dörr i ask med klarglas 
samt plåtdekor (figur 3.17). 

 
• Ekdörr med plåtdekor samt 

längsgående sinuspanel 
(figur 3.18). 

Figur 3.17 Figur 3.18 

Figur 3.19 Figur 3.20 

• Trädörr med stort ljusinsläpp 
och fasta utanpåliggande 
ribbor (figur 3.19). 

 
• Dörr med invändig, reglerbar 

träjalusi (figur 3.20) 

Figur 3.21 Figur 3.22 

• Målad dörr med stort ljusinsläpp 
samt tvärgående löstagbara spröjs 
(figur 3.21). 

 
• Dörr med stort ljusinsläpp med 

löstagbara spröjs i gammal stil (figur 
3.22). 
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4 Analys 

4.1 Konkurrensanalys 

Trots begränsad tillgång till information kunde ändå ett antal intressanta slutsatser dras. 
Dörrarna var i stort sett uppbyggda enligt samma sandwichprincip, se bilaga 5. Däremot fanns 
skillnader i materialval, dimensioner samt produktionssätt. De mindre företagens 
produktionsapparat är inte lika automatiserad som de större tillverkarnas. En mindre 
automatiserad produktion medför att produkten får mer omsorg och översyn, vilket oftast ger 
en högre kvalitet. Detta behöver dock inte innebära att de andra har dålig kvalitet, men 
skillnaden ligger i en förenklad konstruktion samt en sämre finish. Priset på färdig produkt är 
oftast kopplat till detta; förenklad produkt och produktion ger en billigare dörr. Bovalls 
dörrbyggeri utmärkte sig på ett antal punkter, framförallt ytbearbetningen där det lades extra 
stor vikt vid målningen vilken skedde helt manuellt, något som inte kunde upptäckas hos någon 
annan tillverkare. Bovalls har även tagit stor hänsyn till att fukt inte skall få tränga in i 
konstruktionen genom kantlister runt om i hårdträ och genom plåtbeck eller avrinningslist i 
överkant av dörrbladet. Bovalls höga kvalitetsnivå är troligen betingat av företagets 
geografiska placering. Västkusten har hårda klimatförhållanden, där sol och salt förkortar 
livslängden på de flesta material. 

 

4.2 Inspiration, idégenerering, skisser samt modellering 

Utgångspunkt vid konceptframtagningen har varit företagets nuvarande sortiment, främst med 
avseende Bovalls stil som ger en känsla av enkelhet och gedigen form. Bilaga 6 visar några 

Figur 3.23 Figur 3.24 

• Målad dörr med spårfräst  
mönster (figur 3.23). 

 
• Urfräst målad dörr (figur 

3.24). 
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dörrexempel. Företagets formspråk har tilltalat oss och det har känts naturligt och stimulerande 
att arbeta i samma anda.  

De slutgiltiga dörrkoncepten valdes ut efter de uppsatta kriterierna; nya material samt stort 
ljusinsläpp.  

Cedern har mycket goda materialegenskaper som tex. låg densitet och rötbeständighet. Detta 
i kombination med att ceder är populärt inom byggbranschen gör det till ett intressant material. 
Nackdel är dock att träslaget relativt mjukt, vilket medför att man bör använda någon form av 
ytbehandling eller skyddsbeklädnad där dörren är mest utsatt; vid handtag, nyckelhål samt 
nedre delen av dörren. Ett av koncepten visar en kombination av ceder och granitplattor. 
Detta framgår av figur 3.14. En annan tänkbar kombination kan vara ceder och rostfri plåt. Se 
vidare materialavsnitt sid. 2. 

 

 

 

Granit ingår som en naturlig del i hela det bohuslänska samhället och är populär i inrednings- 
och trädgårdssammanhang. Därför kändes det rätt att ta upp det som tänkbart material till 
dörrkoncepten. Dels är graniten vacker mot både trä- och målade ytor. Se figur 3.15. 
Dessutom verkar det inte vara någon annan dörrtillverkare som använder materialet. Eftersom 
graniten är tung är det endast som dekor materialet kan komma ifråga. Stenen kan fås i skivor 
ner till 12 mm. Ett tänkbart problem vid kombinationen trä-sten är att trä ”lever” och kan röra 
sig, vilket sten inte gör. Detta kan orsaka spänningar och i värsta fall sprickbildning. Enligt 
Agne Nilsson [9] på Bohusläns kooperativa stenindustri, är detta inte troligt då arean av den 
anliggande ytan är relativt liten. Man bör dock tänka på att använda ett elastiskt lim vid 
fastsättning, PL 400 (se bilaga 7) rekommenderades av Agne Nilsson [9].  

 

Skiffer  finns i många nyanser och kontrasterar väl mot ek, teak och ljusa ytor. Man bör enligt 
Agne Nilsson [9] tänka på att försegla kanterna på skifferplattorna. Exponeras dessa kan 
fukt/vatten tränga in i plattan och orsaka frostsprängning. Detta kan även ske på ytan om den 
ej är polerad, vilket rekommenderas i detta fall. Figur 3.16 visar en kombination av skiffer och 
ask. 

 
Ask är ett material som kan användas för att möta efterfrågan av ljusa träslag till ytterdörrar. 
Dock måste materialet ytbehandlas noga, ev. med båtlack, eftersom det inte är rötbeständigt. 
Möjligen är en askfanér att föredra. Men med tanke på Bovalls höga kvalitetskrav är det 
osäkert om ask är ett lämpligt dörrmaterial. 

 
Genom att modifiera några av Bovalls befintliga modeller (se bilaga 6) med olika 
materialkombinationer, har nya koncept skapats. Bra exempel på detta visar figur 3.16 och 
3.17, där Väderö och Hållö har använts. I dörren i figur 3.18 kombineras Bovalls egen 
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sinuspanel (se bilaga 6) med plåt. Panelen mjukar upp plåtens karaktär, vilken ger dörren ett 
annat uttryck. Här kan fönsterlisten eventuellt fungera som toppförsegling för sinuspanelen. 
 
Dörr med stort ljusinsläpp var ett av önskemålen från företaget. Med en av Bovalls modeller, 
Tryggö, som utgångspunkt har nya koncept med större glasruta tagits fram. Glaset gjordes 
något smalare och betydligt längre. Figur 3.19 –3.22 visar fönstrets nya proportioner.  

Ur energisparsynpunkt är det ingen större skillnad på att välja en dörr med eller utan fönster. 
Dagens glaskassetter har ett mycket tillfredsställande U-värde (man bör istället tänka på att 
beräkna den totala värmeförlusten i huset.) 

 

 

 

Ribbor och jalusier (se figur 3.19 och 3.20) kan medge mycket ljus samtidigt som de 
genererar effektfulla skuggor. När collagen sattes samman var det påtagligt att det just nu är 
trendigt med dessa former. De återfinns inom många områden och miljöer (se bilaga 3). Figur 
3.19 visar en dörr med fasta utanpåliggande ribbor. Modellen bygger på enkelhet. Här är den 
helt i trä, men skulle mycket väl kunna tas fram vitmålad med teakribbor. Om misstanke finns 
att utanpåliggande detaljer kan medföra fuktproblem, kan ribborna istället placeras på insidan 
av ytterdörrar då dessa oftast är helt släta. Figur 3.20 visar en invändig konstruktion där en 
reglerbar jalusi ger stor möjlighet till varierad insyn och ljusinsläpp.  

 

Dörrarna i figur 3.21 och 3.22 är enklare än ovanstående modeller, både i konstruktion och 
materialval. En dörr tillverkad i HDF-board är betydligt billigare än en i massivt trä. Likaså ger 
ett stort glas med lösa spröjs en lägre kostnad än flera mindre glaskassetter med massivt trä 
emellan. Däremot förlorar dock dörren i estetik på bekostnad av den ekonomiska vinsten. Ett 
stort antal varianter av denna modell kan skapas genom olika kulörer, glasstrukturer och 
spröjsar. 

 

Spårfräsning är en metod som relativt enkelt och snabbt skapar effektfulla mönster på 
dörrbladet. Eftersom Bovalls har utrustning för detta togs idéer fram. Figur 3.23 och 3.24 visar 
dörrar med sådana mönster. Fler idéer på detta tema visas i bilaga 8.  

5 Slutsats 
Vi anser att vi uppnått det satta målet. Många idéer har uppkommit, både dörrmodeller med 
stort ljusinsläpp samt nya material, vilket var önskemål från företaget. Vi tycker även att våra 
modeller stämmer väl med Bovalls formspråk och kvalitetstänkande. Eftersom företaget har en 
flexibel produktion ser vi att våra dörrkoncept är möjliga för Bovalls att vidareutveckla och 
sedan producera.  



 Formgivning av ytterdörrar  
 

 16 

 

5.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 

I framtiden bör Bovalls överväga att brandklassa sina dörrar för att  på så vis utöka sin 
marknad och nå nya kundgrupper. Särskilt intressant är hyreshus med loftgångar där dörren 
syns utifrån. 

Vi anser att Bovalls även i fortsättningen skall behålla sin stil, sitt formspråk och även att våga 
hålla fast vid sina hantverkstraditioner och höga kvalitetskrav. Detta för att kunna möta och 
tillgodose de kunder som efterfrågar och prioriterar kvalitet samt individuella lösningar.  
 

6 Referensförteckning: 
 

[1] Walker, Adam. 1999. Träslag. Köln, Tyskland, Könemann Verlagsgesellschaft,   
      mbH. 
[2] www. lovtrainstitutet.se 
[3] www.bohus-gatsten.se 
[4] Byggstandard del 2, 2000, SS-EN ISO 9251, SS 460 48 61. 2000.Grunditz & Forsberg 
tryckeri AB, Lidköping 2000.  
[5] Rahkonen, Timo, lärare vid HTU, Trollhättan. 
[6] Thurell, Sören. 1986. Vård av trähus. LTs förlag Falköping  
[7] Hall, Carl Axel. 1994. ”Dörren gör huset”. Hus & Hem, s.39-42.  
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www.ekodoor.se 
www.kungsater.com 
www.leksandsdorren.se 
www.osbydorren.se 
www.polardorren.se 
www.snickar-per.se 
www.specialsnickeriet.com 
www.swedoor.se 
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Allmänna fordringar 

Stängningskraft 

Öppnings- och stängningsmotståndet bestäms av dörrens storlek, tyngd, beslag samt 
tätningslister. En stor och tung dörr är generellt svårare att hantera än en lätt och liten. Storlek 
och tyngd har ofta ett direkt samband. Ytterdörrar bör inte vara bredare än 1m, i annat fall 
rekommenderas pardörrar. 

Provning enligt SS-ISO 8274; bestämning av stängningskraft. 

Stängningskraften skall vara följande: 

Klass L, M:  Inga fordringar 

Klass N, P, R, S, T: Högst 20 N 

För stängningskraft större än 20 N krävs speciella hjälpmedel. 

 

Säkerhet mot vindlast 

I Sverige är ytterdörrar som regel utåtgående. Det är bra för lufttätheten när vinden ligger på. 
Provning enligt SS 81 81 28 med följande högsta värde för lufttrycket: 

Klass L, M, N, P, R: Inga fordringar 

Klass S:  p1 = 600 Pa,    p 2 = 500 Pa,     p 3 = 1200 Pa 

Klass T:  p1  = 700 Pa,     p 2 = 600 Pa,     p 3 = 1500 Pa 

 

Lufttäthet 

Lufttätheten skall vara så bra att förnimbart drag inte uppstår vid normala vindtryck. 
Lufttätheten skall vara god även för luftläckage utåt. 

Provning enligt SS-ISO 8272; provning av luftläckning. 

Klass L, M, N: Inga fordringar 

Klass P: Luftläckningen skall vara upp till 50 Pa, vilket motsvarar ca. 9 
m/s. 

Klass R, S: Luftläckningen skall vara upp till 300 Pa, vilket motsvarar ca. 22 
m/s. 

Klass T: Luftläckningen skall vara upp till 500 Pa, vilket motsvarar ca. 29 
m/s. 
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Regntäthet 

Dörrar som uppfyller kraven på lufttäthet klarar oftast kraven på regntäthet. Vanligast placeras 
ytterdörrar i markplan där vindhastigheterna är begränsade och skyddats ofta av skärmtak 
eller liknande. Placeras dörren i utsatta lägen måste särskilda krav på regntäthet ställas. 
Exempelvis i loftgång kan dörrar utsättas för slagregn, där kan samma krav som på fönster 
ställas. Om dörren har något glasparti måste glasinfästningen vara utförd så att inte vatten kan 
tränga in i dörrkonstruktionen. Små vattenläckage kan orsaka stora skador. 

 Provning enligt SS-ISO 81 81 27, regntäthet. 

Klass L, M, N, P, R: Inga fordringar 

Klass S:  Provning i 40 min. stegvis upp till 300 Pa enl. tabell 2. 

Klass T:   Provning i 50 min. stegvis upp till 500 Pa enl. tabell 2. 

 

 

 

Värmemotstånd 

En dörrs värmeisoleranda förmåga anges med dess U-värde (eller K-värde). En ytterdörr bör 
ha ett U-värde om minst 1,0 W/m2  *  °C, av energi och komfortskäl. Brukligt är dock att 
beräkning sker av byggnadens totala energiförbrukning.  

Provning enligt SS-ISO 02 42 13; bestämning av värmemotstånd med hjälp av varmlåda. 

Värmegenomgångskoefficienten, U-värde, skall vara enligt följande: 

Klass L:  Inga fordringar 

Klass M:  k = 2,0  

Klass N:  k = 1,5 

Klass P, R, S, T: k = 1,0 

Tabell 2. Erforderlig regntäthet.  
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Kondenssäkerhet 

Vid låga yttertemperaturer kan kondens uppstå, vilket i sin tur kan orsaka fuktproblem. 

Provning enligt SS-ISO 81 81 30, kondensprovning.  

Klass L, M, N: Inga fordringar  

Klass P, R, S, T: Dörren får inte erhålla en lägre yttemperatur på insidan än + 5° C 
och kondens får inte uppstå. 

Kondensrisken behöver inte provas om den på annat sätt kan förutsättas vara godtagbart låg, 
tex. i en beprövad konstruktion.  

 

Hård stöt 

Dörrar kan bli utsatt för onormal påverkan så som slag, sparkar, osv. Sådan påverkan skall 
dörren klara utan att hål eller bestående intryckningar uppstår.  

Provning enligt SS-ISO 82 71, med stöt av hårt föremål, med fallhöjd enligt följande: 

Klass L, M, N: 1000 mm 

Klass P, R, S, T: 2000 mm 

Största tillåtna intryckning är 2 mm. Ett eventuellt sprickmönster får inte ha större utbredning 
än 35 mm. 

Tung stöt 

Provning enligt SS-ISO 82 70, med stöt av mjukt föremål, med fallhöjd enligt följande: 

Klass L, M:  200 mm 

Klass N, P, R, S, T: 400 mm 

Efter provning får dörren inte uppvisa synliga skador. 

 

Vertikal last 

Ytterdörrar är tunga vilket medför att val och infästning av gångjärn har stor betydelse. I 
standarden har förutsatts att gångjärnets infästning i karm och dörrblad motsvarar gångjärnets 
egen styrka, vilket kan leda till att förstärkningar måste göras. 

Provning enligt SS-ISO 82 75, med vertikal last. 

Klass L, M, N, P, R, S, T: Vertikal förskjutning högst 5 mm efter belastning med 0,8 kN 
under 15 min. Kvarstående förskjutning högst 1 mm 3min. efter 
avlastning. Efter provning skall dörren fungera utan anmärkning 
och inte uppvisa synliga skador. 
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Planhet 

Under vinterhalvåret utsätts ytterdörrar för stora klimatskillnader mellan insida och utsida. 
Detta  kan leda till att dörrblad av trämaterial får en utböjning, vilket i sin tur kan medföra 
svårigheter att öppna och stänga. För att motverka utböjningen placeras ofta tunna metallplåtar 
inuti dörrkonstruktionen. 

Provning enligt SS 81 73 22, planhet hos dörrblad, med största tillåtna krokighet och skevhet 
enligt följande:  

Klass L, M:  8 mm 

Klass N, P, R, S, T: 4 mm 

 

Rätvinklighet 

Dörrbladets geometri kan ändras med tiden på grund av egentyngd, klimat påverkan och 
användning. Detta leder ofta till öppnings- och stängningssvårigheter.  

Provning enligt SS 81 73 21, dimensioner och rätvinklighet, med största tillåtna avvikelse: 

Klass L, M, N, P, R, S, T: 1,5 mm 

 

Ytjämnhet 

Släta dörrar utan mönster eller profiler skall ha god ytjämnhet. 

  

Provning enligt SIS 81 73 16 bestämning av ytjämnhet, största tillåtna avvikelse enligt följande: 

Klass L:  Inga fordringar  

Klass M, N, P, R, S, T: 0,15 mm vid mätlängden 50 mm eller 

  1,5 mm vid mätlängden 200 mm 
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Tilläggsfordringar 

Brandmotstånd 

Brandsäkerhet för dörrar är ett område där det just nu pågår en gemensam standardisering 
inom Europa, gällande metoder för provning, beräkning samt klassificering. Kraven finns 
samlat i EU:s Byggproduktdirektiv (CPD), under Provnings- och klassificeringsstandarder 
CEN TC 127, Brandsäkerhet i byggnader. Metoderna och klasserna införs successivt i EU-
ländernas byggregler. Sverige är ett av de första länderna som har anammat direktivet i 
nationella byggbestämmelser (Boverkets Byggregler, BBR 94).  

Brandmotstånd uttrycks genom tre grundbeteckningar som symboliserar funktionskraven: 

R – bärförmåga  
E – integritet (täthet)  
I – isolering (temperaturkrav)  
Dessa ersätter de tidigare beteckningarna A, B, F (standardiserade provningsmetoder ur NT 
FIRE 008 och 009). De nya beteckningarna kombineras liksom tidigare tillsammans med en 
siffra. Siffran står för den tid i minuter som dörren skall uthärda en upphettning med bibehåll-
ande funktioner (t.ex. EI 30). 

För dörrar och öppningsbara fönster gäller gemensamt att brandmotståndet skall vara uppfyllt 
även efter upprepade öppningar och stängningar. Kraven specificeras i prEN 14 600 Fire 
resisting and/or smokecontrol doorsets and operable windows-Requirements and 
Classifications, som tagits fram inom CENT C 33 Dörrar och fönster.   

Den tidigare nationella standarden har ännu inte dragits in eftersom den nya klassificerings-
standarden inte är klar. Detta medför att en del tillverkare anger de gamla beteckningarna och 
en del anger de nya, vid brandklassning av ytterdörrar. 

 

Luftljudsisolering 

Behovet av ljudisolerade dörrar varierar beroende på den omgivande ljudmiljön. Krav ställs 
endast på ytterdörrar till lägenheter i flerfamiljshus, hotell och liknande. För småhus finns inte 
samma krav på ytterdörrars ljudisolering.  

Ljudisolering i dörrar mäts enligt standardiserade metoden SS-ISO 140/3 och SS-ISO 140/5, 
samt delas in i ljudklasserna 25 dB, 30 dB eller 35 dB. 
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Inbrottsskydd 

Ett hundraprocentigt inbrottsskydd kan aldrig uppnås. Kraven formuleras därför på 
antaganden om vilka förhållanden som kan vara aktuella vid inbrott, såsom verktyg och 
angreppstid (tex. bultsax, slägga och borrmaskin). Provning sker enligt SS-ISO 8269, SS-
ISO 8270 och SS-ISO 8271 samt SS 81 73 26. Standarden anger fyra klasser; 1 tom 4, där 
klass 1 och 2 avser dörrar till bostadsentréer eller liknande. Klass 3 och 4 gäller dörrar till 
lokaler där stora värden förvaras, dessa tillverkas därför inte av trä utan i metall.  

Det finns dock inga krav från myndigheter eller försäkringsbolag på innehav av dörrar med 
inbrottsskyld, när det försäkrade värdet inte överstiger vad som är normalt för ett hushåll. 
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Enkät angående kvalitetsfrågor. 
 

Frågor: 
 

1. Hur tillverkas Era dörrar? Är produktionen helt, delvis eller inte alls automatiserad?  

2. Hur många dörrar tillverkar Ni? 

3. Har Era dörrar kantlister i hårdträ (ovan, under samt på sidorna)?  

4. Vad använder Ni för material till utanpåliggande spröjs? 

5. Vilket material har Era beslag till löstagbara spröjs? 

6. Har Era dörrar något droppspår? 

7. Vad har ert företag för glanstal på målade ytterdörrar? 

8. Levereras Era målade dörrar med plåtbleck? 

9. Vilket lås ingår som standard? 

10. Vilka gångjärn använder Ni? 

 

 

Företag: 
 
Bordörren  

Designadoor 

Ekodoor 

Leksandsdörren 

Osbydörren  

Polardörren 

Snickar-Per 

Swedoor 
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44x105 
Furu i olika 
utförande: 
-fanérad på 
tre sidor i 
teaklikn. 
ädelträ eller 
ek 
-teaklaser. 
-målad 
-obehandl. 
Leveraras i 
delar 
 
 
 
 
Framgår ej 
 
 
 
     ---- 
 
 
 
       X 
 
 
 
 
       X 
Handikapp- 
anpassad 
 
 
 
Framgår ej 
av broscyr 
 
 
 
 
      ---- 
 
 
     ---- 
 
 
 
     ---- 
 
 
 
 
Mot tillägg 

50x105 
Lamell-lim. 
i tre skikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       X 
       
 
 
       X   
 
 
 
   Stålplåtar 
 
 
 
 
      X 
Handikapp- 
anpassad 
 
 
 
Framgår ej 
 
 
 
 
 
      ---- 
 
 
     ---- 
 
 
 
     ---- 
 
 
 
 
Mot tillägg 

 Framgår ej 
Likvärdigt 
ytskikt som 
dörrbladet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      X 
        
       
 
      ---- 
 
 
 
       X 
 
 
 
 
       X 
Tätn.list av 
silicon 
 
 
 
Framgår ej 
 
 
 
 
 
      ---- 
 
 
      ---- 
 
 
 
      ---- 
 
 
 
 
Mot tillägg 

55x105 
Utvald furu 
som kan 
fanéras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
       X   
       
 
 
      ---- 
 
 
 
      X 
 
 
 
 
      X 
 
 
 
 
 
2-komp. 
list, hårdfot 
av EPDM-
gummi i 
dörrbladet 
 
      ---- 
 
 
      ---- 
 
     
      
     ---- 
      
 
 
 
       ----  

55x105 
-Tätvuxen 
norrlänsk 
fur till 
målade och 
furudörrar. 
-Furu med 
teaklaminat 
till teak- 
dörrar 
-Massiv 
amerikansk 
vitek t. 
ekdörr 
-Massiv 
am. Ask 
 
      X  
 
 
 
      ---- 
 
 
 
       X 
 
  
 
 
       X 
Handikapp- 
anpassad 
 
 
 
Siliconlist i 
dörrbladet 
 
 
 
 
       X 
 
 
      ---- 
 
      
       
      ---- 
       
 
 
 
      ---- 

52x92 
-Tätvuxen 
norrlänsk fur till 
målade och 
furudörrar. 
-Furu med teaklist 
i framkant till 
teakdörr 
-Massiv 
amerikansk vitek 
t. ekdörr 
-Massiv körs- bär 
tilldörr i körsbär 
 
         
 
 
         X  
Lamellförstärkt  
 
 
Kantlist av hårdträ       
 
 
 
        X 
 
  
 
 
        X 
 
 
 
 
 
Siliconlist i 
dörrbladet 
 
 
 
 
        X 
 
 
        X 
Levereras med 
målade dörrar 
    
        X 
 
 
 
       
        ---- 

i hårdträ  
m. 
alum.skena 
o. 

 Swedoor Bordörren Polardörren Ekodoor Snickar-Per Bovalls 
 
  
Karm, mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isolering, 
cellplast S30  
 
 
Förstärkt ram 
 
Aluminium- 
plåtar i 
dörrbladet 
 
Tröskel, 

 
 
 
 
Tätnings- 
list 
 
 
 
Droppnäsa 
 
 
Plåtbleck till 
karmöverst. 
 
 
Avrinnings- 
list, överkant 
 
 
 
 
Brandklass 
EI30 
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Konstruktion enligt sandwichprincipen   
 
YD 26 Teak, Bovalls dörrbyggeri, i genomskärning:  
 
Tröskel av hårdträ med aluminiumskena  
Aluminiumplåt in- & utvändigt för formstabilitet  
Freonfri miljövänlig cellplast, mycket god isolering 
Lamellförstärkt konstruktion  
Tätningslist av silikon på dörrbladet  
Vattenbeständig teakfanerad plywood 
Kantlist av hårdträ på ramen  
Sparkplåt och handsmidd spik av koppar 
Tröskel av hårdträ med aluminiumskena  
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Bilaga 6
 

 Hållö med 
sinuspanel i ek 

Hållö teak 

Sandö ek med 
sinuspanel 

Väderö teakdäck 

Väderö ek Hållö ek 

Fräst sinuspanel i ek 
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PL 400 Monteringslim 

• Vatten-, köld- och värmebeständigt  
(-40° till + 100° C) 

• Hög vidhäftningsförmåga och hållfasthet 

• Limmar på fuktiga, frusna och oljiga ytor 

• Mycket goda åldringsegenskaper 

• Limfogen kan "dras isär" upp till 1 cm  
och överbryggar därför ojämnt underlag  
med bibehållen styrka 

• Limfogen som blir bärande, förblir något  
elastisk och följer därför normala rörelser i  
materialen, utan att spricka 

• Ringa lukt 

• Lättsprutat 

• Åldringsbeständighet ca 40 år enligt ASTMD-572-53 

 [källa: www.svenskproduktkonsult.se] 
 
 



Bilaga 8 

 1 

 
 


