



















Nollenergifriggebod
Del 1: Vägg
Ett nollenergihus skall vara energieffektivt. Därför kommer denna byggnad följa passivhusstandarden. Det betyder att byggnaden kräver så lite energi för uppvärmning att det som sker i
byggnaden är dess huvudsakliga värmekälla.
För att ett passivhus skall kunna göra det krävs att dess klimatskal är välisolerat och lufttätt. För
väggar brukar man försöka nå under 0,1 i U-värde, som är ett värde på hur mycket värme som
tränger ut genom väggen. Värdet anges i watt per kvadratmeter och temperaturskillnad mellan
ute och inne.
I den här väggen vill vi nå ett U-värde om under 0,095. Kan vi ha ett cc-avstånd mellan reglarna på 900 mm är det lätt, behöver vi ha ett cc-avstånd av 600 går det, men det blir svårare.
För att nå lufttäthet använder vi normalt en plastfolie i Sverige. Detta är olika i olika länder och
vanligt på många håll är att använda en träskiva. Vi kommer här att använda en OSB-skiva, 13
mm tjock, som vårt lufttäta skikt. För att skarvarna skall vara täta kommer de att tejpas.
Väggsektion

ute

inne

Väggens uppbyggnad inifrån och ut
Plywoodskiva				
Reglar och isolering liggande		
OSB-skiva, tejpade skarvar		
Reglar och isolering stående		
Isolering obruten			
Reglar och isolering stående		
Reglar och isolering liggande		
Vindpapp
Läkt och luftspalt
Panel stående
Gul ruta markerar isolering

Skala 1:10

11 mm
70 mm
13 mm
95 mm
120 mm
95 mm
45 mm

Beskrivning för grund till friggebod
Tanken med friggeboden är att den skall kunna placeras på ett torg och fungera som ett tillfälligt
kontor för energirådgivare under ett par sommarveckor, för att sedan flyttas till ett nytt torg osv.
När sommaren är över används boden som utbildningsmodell för energieffektivt byggande under
ett år och sedan upprepas kontorsmodellen. När denna process är klar säljs boden som gäststuga.
På bodens utsida kommer små skyltar med materialtillverkares loggor och adresser finnas,
samt enkla ritningar för bodens konstruktion.
Yttermått bodens grund är:
4700 mm x 3080 mm.
- Inkl kantisolering, men inte några kantskivor.
- Grundens tjocklek sätts till 150 mm, dvs grundelementens tjocklek blir 150mm.
På ritningen är grunden satt till 200, men 150 är bättre för detta projekt.
- Kantisolering limmas fast på elementen.
- Kantisoleringens utsida skall inte ha några foamglas-loggor utåt, utsidan är svart.
- Kantskivor av ex minerit sätts inte på.
- Mitt på kortsidorna behöver boden kunna lyftas, varvid metallband fästs i elementen.
- Grunden innehåller inget aluminiumskikt.
Vi kommer att ha ett möte där vi tar upp detaljer i konstruktionen på torsdag 2 februari. En bekräftelse på måtten kommer direkt efter det mötet. Det kan komma små förändringar av grundens mått
under mötet, varvid bekräftelse krävs före produktion.
Grunden behöver vara väldigt välisolerad utan köldbryggor, därför väljer vi koljern.
Vad är det genomsnittliga lambdavärdet för element?
Har ni några frågor, ring mig:
0734 - 15 50 58
Med varma hälsningar
John Helmfridsson

