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Abstract

With the EU's introduction of Near-zero energy requirements to be implemented in all member
states by 2021, the construction sector faces a challenge in which all new building constructions
are receiving tightened demands for energy conservation. In the latest edition of Boverkets
Byggregler, Boverket, the Swedish National Board of Housing, has revised the energy
conservation section as the first of two steps in the introduction of the Near-zero energy
requirement in Sweden, where the method of calculating energy consumption is renewed and
primary energy aspects are now being considered.

As it is not yet completed what the exact level of requirement for Near-zero energy is, this study
applies the proposal for Swedish application of Near-zero energy requirements published by
Boverket in 2015, which proposes, among other things, which primary energy factors to use for
different energy carriers and use this in combination with the new method of calculating energy
consumption according to the latest edition of Boverkets Byggregler.

In addition to investigating what Near-zero energy will mean, the study had as its main objective
to investigate what measures can be taken to the model house, provided by Nordisk
Boutveckling, to enable the building to meet the new requirements. The study was therefore
designed as a parameter study, where various measures to improve the building's energy
conservation were tested in the energy-calculation program VIP-Energy.

The result shows that the building, which is considered to be of a typical construction standard,
is able to meet the requirement when it combines existing solar cells on the roof with a battery
that  can  store  the  energy  produced  during  the  solar  hours  and  then  use  this  to  provide  the
building  with  electricity  for  heating,  real  estate  energy  and  for  the  production  of  tap  water
instead of allowing the electricity to be sold or used as household-electricity. The result also
shows that installing better windows is an effective measure if the building is to meet the energy
requirements with a certain margin of safety. It also turns out possible to meet the requirements
by improving the building with a number of measures and using district heating as a heating
method.



Sammanfattning
I och med EUs införande av Nära-nollenergikrav som ska verkställas hos samtliga
medlemsländer senast 2021 står byggsektorn inför en utmaning, där samtliga nybyggnationer
får skärpa krav gällande energihushållning. Boverket har i senaste upplagan av Boverkets
Byggregler reviderat avsnittet för energihushållning som det första av två steg i införandet av
Nära-nollenergikravet i Sverige, där metoden för att räkna energiförbrukning förnyats och
primärenergiaspekter numera beaktas.

Då det ännu inte färdigställts exakt vad kravnivåerna för Nära-nollenergi blir tillämpar denna
studie det förslag på Svensk tillämpning av Nära-nollenergikrav som publicerades av Boverket
2015, där det bland annat föreslås vilka primärenergifaktorer som ska användas för olika
energibärare och använder detta i kombination med det nya sättet att räkna enligt senaste
upplagan av Boverkets Byggregler.

Förutom att utreda vad Nära-nollenergi kommer innebära hade studien som huvudsakligt mål
att utreda vilka åtgärder som kan vidtas på det typhus från Nordisk Boutveckling för att
byggnaden  ska  klara  av  att  möta  de  nya  kraven.  Studien  utformades  därför  som  en
parameterstudie där olika åtgärder för att förbättra byggnadens energihushållning prövades i
energiberäkningsprogrammet VIP-Energy.

Resultatet visar att byggnaden, som kan anses vara av tidstypisk byggstandard, klarar att möta
kravet om den kombinerar befintliga solceller på taket med ett batteri som kan lagra energin
som tillverkas under soltimmarna och sedan använda denna för att förse byggnaden med el till
uppvärmning, fastighetsel och för tillverkning av tappvarmvatten istället för att låta elen gå till
försäljning eller hushållsel. Resultatet visar också att installera bättre fönster är effektiv åtgärd
om byggnaden ska möta energikraven med viss säkerhetsmarginal. Det visar sig också möjligt
att möta kraven genom att förbättra byggnaden med ett antal åtgärder och använda fjärrvärme
som uppvärmningssätt.



Ordlista
NNE - Nära-nollenergi
BBR - Boverkets byggregler
EU - Europeiska unionen
BEN - Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och

allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt
brukande och ett normalår
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Byggbranschen står inför en utmaning i och med införandet av nära-Nollenergi [NNE]-krav
som införs hos samtliga Europeiska Unionens [EU] medlemsstater och verkställs senast den
31:e december 2020. Kraven antogs av Europeiska kommissionen motiverat av skäl som
exempelvis  att  byggnader  står  för  nästan  40  %  av  slutlig  energianvändning  samt  för  att
påskynda processen med att nå uppsatta mål med 2030-ramen för klimat- och energipolitik (EU
2016). NNE-kravet är ett ramdirektiv och ska därför införas i den nationella lagstiftningen och
det är upp till varje medlemsstat att definiera minikrav på byggnaders energiprestanda
(Boverket 2015). I dagsläget finns inga färdigställda kravnivåer i Sverige, dock har Boverket i
nära samarbete med energimyndigheten tagit fram ett förslag på NNE-tillämpning för Sverige.
I Boverkets Byggreglers [BBR] 25:e upplaga har avsnitt 9 om energihushållning genomgått en
revidering  för  att  möta  de  nya  kraven.  Ändringarna  ses  som det  första  av  två  steg  att  införa
Nära-nollenergireglerna, där systemgränsen för energihushållning ändras till primärenergi och
byggnadens energiprestanda istället anges som ett primärenergital. Det tidigare begreppet
specifik energianvändning slopas. Sättet att räkna fram byggnadens primärenergi är annorlunda
mot den tidigare specifika energianvändningen, nu används primärenergifaktorer för olika
energibärare, klimatzoner ersätts av geografiska justeringsfaktorer och kategorin elvärmda
byggnader försvinner (BFS 2017:5).

1.2 Syfte
Syftet med denna studie är att använda Boverkets förslag på svensk tillämpning av NNE-krav
och utreda åtgärder som kan vidtas för att ett modernt typhus ska nå kravnivån. Boverkets
förslag ligger som underlag men kombineras ihop med det nya sättet att räkna energihushållning
enligt BBR 25. Studien hoppas förbereda byggherrar och andra entreprenörer på NNE-kraven
som införs 2021.

1.3 Mål
Målet med studien är att hitta energieffektiviseringsåtgärder som är tillräckliga för att typhuset
som behandlas i studien ska nå NNE-kravet i energihushållning.

1.4 Problemformulering
Första  frågeställningen  som  utreds  är:  Vad  är  NNE  och  vad  innebär  det  för
energihushållningen?
Studien formas därefter som en parameterstudie där olika parametrar som påverkar
energihushållningen testas i energiberäkningsprogrammet VIP-Energy med frågeställningen:
Vilka åtgärder är tillräckliga för att nå NNE-kravet?

1.5 Avgränsningar
Studien begränsas till åtgärder och parametrar som är möjliga att behandla i VIP-Energy.
Eventuella fuktproblem som uppstår vid exempelvis utökad isolering beaktas inte. Ekonomiska
aspekter behandlas inte i studien mer än möjligtvis ett enkelt kostnadsförslag
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2. Nära-Nollenergi

Artikel 2.2 i energiprestandadirektivet beskriver en NNE-byggnad som ”en byggnad som har
mycket hög energiprestanda, som bestäms i enlighet med bilaga I. Nära-noll-mängden eller den
mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi från
förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats,
eller i närheten” (EU 2016).
Tanken med NNE-byggnad är att åtgärder för förnybar energi och energieffektivisering ska
komplettera varandra. När källor för förnybar energi integreras i byggnader minskar
nettobeloppet av levererad energi men räcker i många fall inte för att nå ett nära-noll-
energibehov, ytterligare energieffektiviseringar krävs eller ”en betydande minskning av
primärenergifaktorer för externa förnybara energikällor” (EU 2016).

2.1 Tidslinje
Denna tidslinje redogör de olika stegen i införandet av NNE-kravet.

Figur 1. Tidslinje som beskriver införandet av NNE-krav (Boverket 2017).

2.2 Energiprestanda
En byggnads energiprestanda är den beräknade eller uppmätta energimängd som behövs för
normalt bruk av byggnaden, det vill säga energi för exempelvis uppvärmning, kylning,
varmvatten och ventilation.
Energiprestandan ska beräknas genom att först beräkna energibehovet för uppvärmning och
kylning och sedan nettobeloppet av primärenergi. Primärenergianvändningen ska beräknas med
primärenergifaktorer specifika för varje energibärare, alltså elektricitet, olja för uppvärmning
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eller fjärrvärme o.s.v. Energi som produceras på plats och används eller exporteras minskar
mängden energi som behöver levereras och därmed också primärenergibehovet (EU 2016).

2.3 Kostnadsoptimalt
NNE-kravet ställer också krav på kostnadsoptimalitet, detta grundar sig i att
energiprestandadirektivet även innefattar ett riktmärkessystem, principen om
kostnadsoptimalitet, som nya byggnader och renoveringar ska följa (EU 2015).
En kostnadsoptimal nivå innebär att de ytterligare investeringskostnaderna som krävs för att nå
önskad energiprestanda hämtas in i form av minskade driftskostnader under byggnadens
livslängd (Boverket 2015).

2.4 Systemgräns: levererad (köpt) energi
Boverket väljer i sitt förslag att tillämpa systemgränsen levererad (köpt) energi, vilket
definieras den energi som levereras till byggnadens tekniska system för uppvärmning,
varmvatten, komfortkyla och fastighetsel, exklusive fritt flödande energi som tillverkas på plats
eller i närheten. Skäl till detta är att den stämmer bäst på vad, enligt energiprestandadirektivet,
som utmärker en nära-nollenergibyggnad. Systemgränsen möjliggör beaktning av
primärenergiaspekter och främjar användningen av förnybara energikällor (Boverket 2015).

2.5 Beräkning av specifik energianvändning
Enligt Boverkets förslag ska den specifika energianvändningen för en byggnad beräknas enligt
formeln:

= , + , + , ∗ 2,5 + , + + +

där
Eel,uppv Elenergi till uppvärmning, kWh/år
Eel,vv Elenergi till varmvatten, kWh/år
Eel,kyla Elenergi till komfortkyla, kWh/år
Eel,fast Fastighetsel, kWh/år
Euppv Annan energi än el till uppvärmning, kWh/år
Evv Annan energi än el till varmvatten, kWh/år
Ekyla Annan energi än el till komfortkyla, kWh/år
Atemp Area med temperatur över 10°C, m2

2.6 Kravnivå specifik energianvändning
Boverket (2015) föreslår att kravnivåerna för byggnader belägna i Stockholms specifika
energianvändning sätts enligt följande tabell

Tabell 1. Förslag till energikrav för olika byggnadskategorier (Boverket 2015).

Flerbostadshus
(kWh/m2,år)

Flerbostadshus
(max 35 m2/lgh)

(kWh/m2,år)

Lokaler
(kWh/m2,år)

Småhus
(kWh/m2,år)

55 65 50 80

Enligt Boverket (2015) innebär detta en 40-procentig skärpning för ett elvärmt småhus jämfört
med de nuvarande kraven.
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3. BBR 25, första steget till införandet av NNE

I BBR 25 som trädde i kraft den 1:e juli 2017 infördes nya regler för byggnaders utformning. I
likhet med tidigare författningar ställs det krav på byggnaders eleffekt för uppvärmning,
luftläckage och värmegenomgångskoefficient för klimatskärmen. Den stora skillnaden är att
begreppet specifik energianvändning slopats och ett nytt så kallat primärenergital införts.
Primärenergitalet är det värde som beskriver byggnadens energiprestanda och utgörs av
byggnadens energianvändning där energi till uppvärmning korrigeras med faktorer för
geografiskt läge och primärenergifaktor beroende på energibärare (BBR 25). Primärenergitalet
beräknas enligt formeln:

=
Σ , + , + , + , ×

där
Euppv Energi till uppvärmning, kWh/år
Fgeo Geografisk justeringsfaktor, tabellvärde, 1,0 för Stockholm, 1,1 för Karlstad.
Ekyl Energi till komfortkyla, kWh/år
Etvv Energi till tappvarmvatten, kWh/år
Ef Fastighetsenergi, kWh/år
PEi Primärenergifaktor för energibärare, 1,6 för el, 1,0 för övriga (fjärrvärme, gas,

etc.)
Atemp Arean av samtliga temperaturreglerade våningsplan, vindsplan och källarplan

avsedda att värmas till mer är 10 °C, m2

I BBR 25 anges högsta tillåtna primärenergital enligt följande tabell

Tabell 2. Högsta tillåtna primärenergital för olika byggnadskategorier (BBR 25).

Flerbostadshus
(kWh/m2,år)

Flerbostadshus
(max 35 m2/lgh)

(kWh/m2,år)

Lokaler
(kWh/m2,år)

Småhus
(kWh/m2,år)

85 85 80 90

Värdena innebär enligt Boverket (2017) ingen skärpning mot the tidigare energikraven.
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3.1 BEN och BEN 2
BEN och BEN 2 är Boverkets författning som gäller vid fastställande av en byggnads
energiprestanda. BEN är en förkortning på ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår”. BEN
är den tidigare föreskriften som gäller vid beräkning av specifik energianvändning, som fasas
ut, och BEN 2 är de nya föreskrifterna knutna till det nya primärenergitalet (Boverket).
Föreskrifterna anger vad som ska beaktas vid beräkningarna, som till exempel byggnadens
utformning, placering och orientering, byggnadens termiska egenskaper i form av U-värde
(värmegenomgångskoefficient) för tak, väggar, golv, fönster och ytterdörrar samt att
köldbryggor och klimatskärmens luftläckage ska beaktas. Även tekniska installationer som
värmeanläggningar, fläktar, pumpar o.s.v. ska beaktas vid beräkningarna.
Byggnadens energianvändning ska också reduceras med energi från sol, vind, mark, luft eller
vatten som alstras i byggnaden eller på dess tomt och används till byggnadens uppvärmning,
komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi (BFS 2017:6).
Indata vid beräkning av energianvändning anges enligt följande tabell:

Tabell 3. Brukarindata för nya småhus (BFS 2017:6).

Parameter Delparameter Delparameter Värden
Innetemperatur Uppvärmningssäsong

(°C)
Utrymmen för

bostadsändamål
21

Luftflöden Behovsstyrda flöden
(min/dygn)

Forcering i kök 1) 30

Solavskärmning Beteendestyrd
avskärmning

(avskärmningsfaktor)

Till exempel markiser,
persienner och

gardiner

0,71

Tappvarmvatten Energi
(kWh/m2 Atemp år)

20/ηtvv
2)

Hushållsenergi Energi
 (kWh/m2 Atemp år)

30

Internlast (%) Möjlig att tillgodogöras
under

uppvärmningssäsongen

70

Personvärme Antal personer 2,13 enligt tabell
2:3 i BEN 2

Tid (h/d/v) 3) 14/7/52
Effektavgivning

(W/person)
80

1) Beaktas enbart vid avluftsflöden.
2) ηtvv är årsverkningsgraden hos värmekällan för produktion av tappvarmvatten.
3) Timme per dygn/dygn per vecka/veckor per år.
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Figur 1. Klimatzoner BBR 24
(Paroc, 2017)

3.2 BBR 24
BBR 24 är den författning som gällde innan BBR 25 trädde i kraft och har samma energikrav
som  den  tidigare  BBR  22.  Det  är  dock  fortfarande  möjligt  att  tillämpa  BBR  24  på
byggnadsarbeten som påbörjas eller vars bygglovsansökning inkommer före 1:e juli 2018 (BBR
24, 2017). I BBR 24 används begreppet specifik energianvändning som beräknas enligt
formeln:

= [kWh/m2, år]

Där
Euppv Energi till uppvärmning, kWh/år
Ekyl Energi till komfortkyla, kWh/år
Etvv Energi till tappvarmvatten, kWh/år
Ef Fastighetsenergi, kWh/år
Atemp Arean av samtliga temperaturreglerade våningsplan, vindsplan och källarplan

avsedda att värmas till mer är 10 °C, m2

I BBR 24 används ingen geografisk justeringsfaktor eller olika
primärenergifaktorer för olika energibärare. Det ställs olika krav
på specifik energianvändning beroende på vart byggnaden ligger,
se figur för illustration, där landet är uppdelat i fyra geografiska
zoner och kravet är annorlunda beroende på om byggnaden är
elvärmd eller uppvärmd med annan energibärare (BFS 2016:13).

Kravnivån för en elvärmd småhusbyggnad i zon III (Stockholm)
ligger på 55 kWh/m2, år enligt BFS (2015:3).
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4. Energieffektiviseringar
Under förutspådda förutsättningar, att typhuset inte klarar de kommande NNE-kravet, behöver
energieffektiviseringar utföras på byggnaden.
I sitt examensarbete från 2016 beskriver Joakim Thule Brahed ett antal olika åtgärder och/eller
tester som påverkar värme- och elförbrukningen, i tabellen nedan redovisas dessa samt om
parameterns påverkan prövas eller inte i denna studie. Effektiviseringarna begränsas till
parametrar som kan hanteras i programmet VIP-Energy.

Tabell 4. Parametrar som påverkar värme- och elförbrukningen (Thule Brahed, 2016).

Klimatskal Testas Skäl
Rotera byggnaden i olika väderstreck Ja Solens vinkel relativt huset påverkar

mängden ”gratis” värme från solljuset
Fönsterfria sidor i olika väderstreck Ja Fönster påverkar klimatskalet både

negativt och positivt. Tillämpas i denna
studie genom att halvera fönsterytan

Bättre U-värde i fönster Ja Finns lättillgängligt på marknaden
Inverkan av köldbryggor Ja Byggteknisk utveckling av köldbryggor kan

minska energiförbrukning
Värme- och/eller elbesparing

Ingen förvärmning vid +16°C
utomhustemperatur

Nej Skulle göra liten skillnad. Luften förvärms
med inomhusluften tack vare befintlig till-
och frånluftsvärmepump

Ingen förvärmning vid +13°C
utomhustemperatur

Nej Se ovan

Minskad SFP Nej Fläktarnas energiförbrukning är i ett
småhus mycket liten

Minskad fastighetselprojektering Nej Samma som ovan
Snålspolande munstycken Ja Enligt Minol (2017) upp till 34 % TVV

besparing, avrundas till 30 %
Energiåtervinning

FTX-system med
temperaturverkningsgrad 80 % och
99 %

Nej Redan befintligt

FX-system med värmepump Ja FX-system testas då fjärrvärme har lägre
primärenergifaktor än el. Byggnaden ligger
nära fjärrvärmenätet.

Avloppsvärmeväxlare Ja Finns tillgängligt på marknaden
Återvinningsbatteri på tilluften Nej
Återvinningsbatteri på frånluften Nej

Fri energi
Solceller Ja Redan befintligt
Solvärme Ja Blir dock praktiskt svårt att kombinera

med solceller p.g.a. takyta.
Nyttjande av lokala energikällor med
värmepump (berg-, mark-, sjöenergi)

Nej
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Förutom föreslagna åtgärder enligt Thule Brahed prövas även åtgärder enligt följande tabell

Tabell 5. Ytterligare parametrar som påverkar värme- och elförbrukningen.

Ytterligare åtgärd Testas Skäl
Mer isolering väggar/tak Ja Att utöka isoleringen är en känd åtgärd för

att förbättra klimatskalet
Solceller med batteri Ja Ett batteri hjälper genom att lagra energi

som sedan kan användas till uppvärmning
eller fastighetsenergi, minskar EPpet enligt
BEN 2.

Kombinationer av åtgärder Ja Att kombinera olika åtgärder kan vara
nödvändigt för att nå NNE-nivå.
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5. Metod

5.1 Allmänt
Nordisk Boutveckling presenterade problemet och vad som önskades utredas, det vill säga NNE
och att anpassa typhuset. Till följd på detta gjordes en kortare litteraturstudie om NNE och EUs
energidirektiv. Ett möte anordnades med Per och Pontus på Nordisk Boutveckling där
problemet presenterades ytterligare och typhusets bygghandlingar erhölls, vilka inkluderade
konstruktionsritningar, provningsresultat och andra nödvändiga specifikationer. Ytterligare
litteraturstudier utfördes med djupdykning i bland annat NNE, BBR 25 samt BEN 1 & 2.
Mer avancerade kunskaper i VIP-Energy var nödvändigt för att få djupare förståelse om dess
funktioner, detta erhölls genom att dess online-manual studerades i kombination med praktiska
prövningar.
Typhuset lades in i VIP-Energy med byggdelar i enlighet med konstruktionen och övriga
parametrar enligt BBR 25 och BEN 2.

5.2 Åtgärder och resultat
Den specifika energianvändningen enligt BBR 24 beräknades för typhuset i grundutförande för
att kunna jämföras med den verkligt uppmätta energiförbrukningen för BRF Solslingan och
BRF Björkdungen, bostadslängor som enligt Adolfsson1 är byggtekniskt identiska med BRF
Solslingan samt är närliggande geografiskt i Karlstad, detta för att kvalitetssäkra beräkningarna.
Därefter beräknades primärenergitalet enligt formeln i BBR 25 med primärenergifaktorn för el
justerad till 2,5 som angett i NNE-förslaget samt att primärenergitalet även beräknades med
samma formel från BBR 25 men med primärenergifaktorn justerad till 2,24 vilket vid beräkning
egentligen motsvarar den 40-procentiga skärpning som omnämns i NNE-förslaget.
De olika energieffektiviseringsåtgärderna enligt tabell 4 och 5 prövades i VIP-Energy genom
att kopiera grundfilen och därefter ändra parametern eller parametrarna för ändringen.
Primärenergitalet räknades ut efter varje åtgärd enligt samma metod och kombinationer av
åtgärder prövades löpande för att försöka nå önskat resultat.

5.3 Solceller med batteri
VIP-Energy kan hantera solceller och tillgodose fastighetens elförbrukning dess produktion
ända ner till varje timme, men har inte möjlighet att prioritera el till exempelvis fastighetsel före
hushållsenergi. Enligt BBR 25 och BEN 2 får vi tillgodose solcellernas produktion till just
fastighetselen, tappvarmvattnet och för uppvärmning, det är därför önskvärt att, om möjligt,
prioritera sol-elen till dessa parametrar och inte låta sol-elen gå till hushållsenergi där den inte
gynnar fastighetens energihushållning.
Här antogs det att ett batteri med lagringskapacitet 10kWh kan laddas under soltimmarna och
sedan försörja fastigheten med el där energin prioriteras till el för uppvärmning och fastighetsel.
Data för solcellernas produktion tillsammans med fastighetens behov av elförsörjning för varje
dygn exporterades från VIP-Energy till ett Excel-dokument där det ställdes upp funktioner för
att i första hand försörja fastighetens behov av el för fastighetsenergi och sedan energi för
uppvärmning med el från batteriet.
Funktionerna för att beräkna fastighetsel och el för uppvärmning reducerat med energi från
solcellerna och batteriet kan beskrivas enligt följande formler:

1Per Adfolsson, Nordisk Boutveckling, telefonsamtal 2017.
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, = − min( , 10) 	≥ 0 [kWh/år]

	 ä 	 − min( , 10) 	< 0	 	 	 	 	

, =	 − (min	( , 10)− , ) [kWh/år]

Där
Ef Fastighetsenergi, kWh/år
Esol Energi som tillverkats av solcellerna och lagrats i batteriet, kWh/år
Euppv Energi för uppvärmning, kWh/år

Den  energi  som  eventuellt  blev  över  tillgodoses  inte  och  antas  gå  som  hushållsenergi  eller
exporteras till försäljning.

5.4 Typhuset
Typhuset är ett nybyggt radhus på det nyetablerade området Rosenlund, beläget precis väster
om bostadsområdet Lövnäs på Hammarö, Värmland. Det är ett 2-plans radhus som uppförts i
längor om tre, fyra eller sex radhus per byggnad med flexibel planlösning, i detta fall ett
gavelhus med 3 rum och kök med gaveln mot nordväst.

Figur 2. Datorgenererad modell av typhuset (Nordisk Boutveckling, 2017).
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Teknisk data:
· Betonggrund med 300mm cellplast som isolering och 100mm betongskikt.
· Trästomme med 195+45mm mineralullsisolering i väggar.
· Kallvind med 450mm lösullsisolering i vindsbjälklaget.
· Två ytterhörn, mellanbjälklagets möte mot yttervägg, fönstersmygar samt mötet mellan

yttervägg och vindsbjälklag är köldbryggor.
· 3-glas fönster med U-värde på 1.2 W/m2 K, glasad altandörr och ytterdörr med

ingenjörsmässigt uppskattade U-värden.
· Innerväggar, lägenhetsskiljande väggar och mellanbjälklag som lagrar värme.
· Solceller installerade på taket riktade mot sydväst. 18st enheter av typen LG Neon 2,

modell LG320N1C-G4.

Figur 3. Datorgenererad modell av typhuset (Nordisk Boutveckling, 2017).

5.5 VIP-Energy
VIP-Energy är ett energiberäkningsprogram för byggnaders energiförbrukning. Programmet
simulerar vad som händer med byggnaden timme för timme under ett år och har funktioner för
beräkning av solel från solceller. VIP-Energy är validerat enligt LEED, BREEAM och ANSI
Ashrae-140 (Strusoft, 2017).

5.5.1 Indata
Typhuset lades in i VIP-Energy med indata enligt följande:

5.5.2 Klimat
Som klimatfil användes Karlstad 1981-2010 då denna avser en period på 30 år som
rekommenderas av Boverket i BBR 25 (2017). Karlstad anses vara tillräckligt nära Hammarö
ur klimatsynpunkt.
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5.5.3 Byggnad
Boytan (Atemp), konstruktionsdelar som väggar, tak, golv, fönster och dörrar samt köldbryggor
avtogs från konstruktionsritningar.
Mängder lades in enligt tabell:

Tabell 5. Mängdavtagning som infördes i VIP-Energy.

Beskrivning Orientering Mängd
Golvbjälklag PPM 0-1 22,1 m2

Golvbjälklag PPM 1-6 38,7 m2

Vägg Sydväst 31,2 m2

Vägg Nordost 31,2 m2

Vägg Nordväst 56,7 m2

Lägenhetsskiljande vägg Inner 56,7 m2

Innerväggar Inner 65 m2

Entrédörr Nordost 2,0 m2

Altandörr Sydväst 2,0 m2

Fönster bottenvåning Sydväst 4,8 m2

Fönster bottenvåning Nordost 3,0 m2

Fönster bottenvåning Nordväst 1,0 m2

Fönster övervåning Sydväst 4,0 m2

Fönster övervåning Nordost 5,0 m2

Fönster övervåning Nordväst 2,0 m2

Mellanbjälklag Inner 61,0 m2

Vindsbjälklag Tak 61,0 m2

Ytterhörn Norr 5,4 m
Ytterhörn Väst 5,4 m

Möte mellanbjälklag och yttervägg Sydväst 5,8 m
Möte mellanbjälklag och yttervägg Nordost 5,8 m
Möte mellanbjälklag och yttervägg Nordväst 10,5 m
Möte vindsbjälklag och yttervägg Sydväst 5,8 m
Möte vindsbjälklag och yttervägg Nordost 5,8 m

Möte vindsbjälklag och yttervägg gavel Nordväst 10,5 m
Fönstersmyg Sydväst 11,2 m
Fönstersmyg Nordost 11,6 m
Fönstersmyg Nordväst 5,0 m

Förklaringar:
PPM betyder platta på mark där 0-1 och 1-6 står för olika avstånd från ytterkant på grunden då
värmetransporter i marken beter sig annorlunda på olika avstånd tack vare dess värmetröghet
(VIP-Energy, 2017).
Med orientering ”inner” menas att byggdelen inte ingår i klimatskalet men påverkar genom att
lagra värme som nyttjar byggnaden när det blir kallare, så kallad latent värmelagring (Olsson
& Linder, 2009).

Luftotäthetsfaktorn på byggdelarna justerades så att den sammanlagda luftotäthetsfaktorn
hamnade på ungefär 0,25 l/s, m2 då detta stämmer med täthetsprovningarna utförda på
byggnaden av Mur & Ventilationsteknik AB.
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5.5.4 Köldbryggor
Köldbryggorna avtogs från konstruktionsritningar och ritades i VIP-Energy enligt följande:

Figur 2. Köldbrygga: ytterhörn.

Figur 3. Köldbrygga: Möte mellanbjälklag och yttervägg



14

Figur 4. Köldbrygga: Möte vindsbjälklag och yttervägg

Figur 5. Köldbrygga: Fönstersmyg
Förklaringar:
Rött/rosa Inne(luft)
Blått Ute(luft)
Brunt Trä
Gult Isolering
Vitt Gips

5.5.5 Driftall
Driftfallet infördes enligt indata-värden för personvärme, tappvarmvatten, rumstemperatur och
hushållsenergi. Se tabell 3 för värden enligt BEN 2.

Personvärme anges i VIP-energy som W/m2 och behövde därför omvandlas samt normaliseras.
Detta gjordes enligt formeln:

ä = 	
× × 	 	 	 	

24

[W/m2]
Där:
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personer  - Antalet personer i hushållet, 2,18 för ett småhus med 3 rum och kök enligt tabell
2:3 i BEN 2.

effekt - Effekt per person, 80w enligt BEN 2.
effektiva timmar per dygn - Antalet timmar per dygn personvärmen tillgodoses,
14h enligt BEN 2.

Atemp - Arean av samtliga temperaturreglerade våningsplan, vindsplan och källarplan
avsedda att värmas till mer är 10 °C, m2, för typhuset 108m2.

Värdet för tappvarmvatten införs i VIP-Energy likt personvärme med enheten W/m2 och
behövde därför också omvandlas och normaliseras, detta gjordes enligt formeln:

	 = 	
× 1000

365 × 24
[W/m2]

Där:
Energi - Energianvändning för tappvarmvatten per kvadratmeter och år, 20kWh/m2,

Atemp enligt BEN 2
ηtvv - Årsverkningsgrad hos värmekällan för produktion av tappvarmvatten,

avrundades till 2,5

Rumstemperaturen sattes till minst 21°C, maximal rumstemperatur kunde bortses från då
kylning sker genom vädring, så kallad passiv kylning.

Parametrarna för hushållsenergi, extern och till rumsluft, i VIP-Energy kallat
verksamhetsenergi, behövde också omvandlas till rätt enhet, detta gjordes enligt formeln:

ℎå =
× 1000

365 × 24
[W/m2]

Där:
Energi - Energianvändning i form av hushållsenergi per kvadratmeter och år,

30kWh/m2, Atemp enligt BEN 2.

Hushållsenergi som tillgodoses rumsluften är 70 % av den totala hushållsenergin, återstående
30 % är så kallad extern hushållsenergi som ej tillgodoses, omvandlas alltså inte till värme inuti
bostaden.

5.5.6 Värmeförsörjning
Som värmepump valdes den modell, NIBE F750, som är installerad i huset och indata justerades
enligt indata-värden för VIP-Energy från NIBEs hemsida (NIBE, 2017). Elförbrukning för
cirkulationsfläktar och pumpar uppskattades ingenjörsmässigt till 15W.
Faktorn för hur mycket värme tappvarmvattnet avger till rumsluften sattes till 20 %, detta enligt
programmet ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” (SVEBY (2012).

5.5.7 Ventilation
Till- och frånluftsflöden sattes till 0,35l/s, m2 respektive 0,38l/s, m2 där frånluftflödet adderades
med ett godtyckligt värde för forcering av luft genom köksfläkt på 0,03l/s, m2 (motsvarar en
köksfläkt med kapacitet på 500m3/h som går 30 minuter per dag). Till- och frånluftstrycket
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sattes till de enligt VIP-Energys onlinemanual (2017) rekommenderade värdena 600Pa och
500Pa, med en verkningsgrad på 60 %.

5.5.8 Reglerfall ventilation
Återvinning av värme i rumsluft aktiverades då frånluftsvärmepumpen i typhuset är
kompletterad av tilluftsmodulen NIBE SAM 40.

5.5.9 Solceller
Solcellerna lades in med en total yta på 24,576m2 vilket motsvarar 16 solceller á 96x160cm,
lutning på 27° enligt konstruktionsritningar och solcellerna riktade mot sydväst, övrig indata
enligt figur nedan.

Figur 6. Indata för solcellerna som valdes i VIP-Energy (LG, 2016).
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6. Resultat
Tabell 6. Primärenergital och specifik energianvändning för typhuset i grundutförande. Grundfallet räknat enligt
BBR 24 med värdet 48 kWh/m2, år är tillräckligt nära uppmätta värden för BRF Solslingan och Björkdungen för
att säkra kvalitéten på beräkningarna, där de verkliga värdena varierade mellan 40-60 kWh/m2 med ett
medelvärde om ca 50 kWh/m2.

(kWh/m2, år)
Grundfall enligt BBR 25 med primärenergifaktor 2,5 109,8
Grundfall enligt BBR 25 med primärenergifaktor 2,24 98,4
Grundfall räknat enligt BBR 24 48

Resultaten i tabellerna redovisas med färgerna rött, gult och grönt där:
· Rött innebär att byggnaden med prövade åtgärder inte är inom kravgränsen.
· Gult betyder att byggnaden klarar kravet men utan säkerhetsmarginal.
· Med grönt menas att byggnaden är inom gränsen och uppfyller kravet.

Tabell 7. Primärenergital enligt BBR 25 med primärenergifaktor 2,5 för el som energibärare efter åtgärder.
Åtgärd EPpet (kWh/m2,

år)
Rotera byggnaden 90° medsols 111,7
180° medsols 109,0
270° medsols 107,7
Bättre U-värde fönster (0,8) 103,5
Inga köldbryggor 106,3
Snålspolande munstycken (30 % TVV besparing) 106,4
FX med fjärrvärme istället för FTX med eluppvärmning. 108,2
Avloppsvärmeväxlare 107,0
Solvärme 105,1
50mm mer isolering i ytterväggar och vindsbjälklag 106,7
100mm mer isolering i ytterväggar och vindsbjälklag 104,8
200mm mer isolering i ytterväggar och vindsbjälklag 102,5
Kombination av bättre fönster, snålspolande munstycken,
avloppsvärmeväxlare samt 50mm mer isolering i väggar och vindsbjälklag

93,2

Kombination av bättre fönster, snålspolande munstycken,
avloppsvärmeväxlare samt dubblad mängd isolering i väggar och vindsbjälklag

91,4

Kombination av bättre fönster, snålspolande munstycken,
avloppsvärmeväxlare, dubblad mängd isolering i väggar och vindsbjälklag
samt hälften så mycket fönster

95,8

Solcellsbatteri 89,0
Kombination av FX med fjärrvärme, bättre fönster, snålspolande munstycken,
avloppsvärmeväxlare samt 50mm mer isolering i väggar och vindsbjälklag

88,5

Kombination solcellsbatteri med bättre fönster 82,4
Kombination solcellsbatteri med bättre fönster samt 50mm extra isolering 80,0
Kombination av FX med fjärrvärme, bättre fönster, snålspolande munstycken,
avloppsvärmeväxlare samt dubblad mängd isolering i väggar och vindsbjälklag

78,2

Kombination av FX med fjärrvärme, bättre fönster, snålspolande munstycken,
avloppsvärmeväxlare, dubblad mängd isolering i väggar och vindsbjälklag
samt solcellsbatteri

70,5
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Kombination av FX med fjärrvärme, bättre fönster, snålspolande munstycken,
avloppsvärmeväxlare samt dubblad mängd isolering i väggar och
vindsbjälklag, hälften så mycket fönster

74,6

Kombination av FX med fjärrvärme, bättre fönster, snålspolande munstycken,
avloppsvärmeväxlare samt dubblad mängd isolering i väggar och
vindsbjälklag, hälften så mycket fönster samt solcellsbatteri

66,8

Tabell 8. Primärenergital enligt BBR 25 med primärenergifaktor 2,24 för el som energibärare efter åtgärder.
Åtgärd EPpet (kWh/m2,

år)
Rotera byggnaden 90° medsols 100,0
180° medsols 97,7
270° medsols 96,5
Bättre U-värde fönster (0,8) 92,7
Inga köldbryggor 95,2
Snålspolande munstycken (30 % TVV besparing) 95,3
FX med fjärrvärme istället för FTX med eluppvärmning. 107,2
Avloppsvärmeväxlare 95,9
Solvärme 94,2
50mm mer isolering i ytterväggar och vindsbjälklag 95,6
100mm mer isolering i ytterväggar och vindsbjälklag 93,9
200mm mer isolering i ytterväggar och vindsbjälklag 91,9
Kombination av FX med fjärrvärme, bättre fönster, snålspolande munstycken,
avloppsvärmeväxlare samt 50mm mer isolering i väggar och vindsbjälklag

87,5

Kombination av bättre fönster, snålspolande munstycken,
avloppsvärmeväxlare samt 50mm mer isolering i väggar och vindsbjälklag

83,5

Kombination av bättre fönster, snålspolande munstycken,
avloppsvärmeväxlare samt dubblad mängd isolering i väggar och vindsbjälklag

81,9

Kombination av bättre fönster, snålspolande munstycken,
avloppsvärmeväxlare, dubblad mängd isolering i väggar och vindsbjälklag
samt hälften så mycket fönster

85,8

Solcellsbatteri 79,7
Kombination solcellsbatteri med bättre fönster 73,8
Kombination solcellsbatteri med bättre fönster samt 50mm extra isolering 71,7
Kombination av FX med fjärrvärme, bättre fönster, snålspolande munstycken,
avloppsvärmeväxlare samt dubblad mängd isolering i väggar och vindsbjälklag

77,2

Kombination av FX med fjärrvärme, bättre fönster, snålspolande munstycken,
avloppsvärmeväxlare, dubblad mängd isolering i väggar och vindsbjälklag
samt solcellsbatteri

70,3

Kombination av FX med fjärrvärme, bättre fönster, snålspolande munstycken,
avloppsvärmeväxlare samt dubblad mängd isolering i väggar och
vindsbjälklag, hälften så mycket fönster

73,6

Kombination av FX med fjärrvärme, bättre fönster, snålspolande munstycken,
avloppsvärmeväxlare samt dubblad mängd isolering i väggar och
vindsbjälklag, hälften så mycket fönster samt solcellsbatteri

66,6
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7. Diskussion
Syftet med studien var att försöka anpassa en färdig husmodell för de kommande NNE-kraven
som införs 2021 som innebär att kravet för ett eluppvärmt småhus skärps med omkring 40 %.
Då typhuset som behandlas i studien har en tidstypisk byggnadsstandard är detta till nytta för
aktörer inom byggbranschen genom att förbereda dessa på olika tillvägagångssätt för att möta
de kommande energikraven. Målet var att lyckas nå de nya energikraven med husmodellen
försedd av Nordisk Boutveckling genom att pröva olika åtgärder i energiberäkningsprogrammet
VIP-Energy.

7.1 Primärenergifaktor
När resultatet beräknades gjordes detta med primärenergifaktorn för el på både 2,24 och 2,5
vilket ger olika utslag på vilken eller vilka åtgärder som räcker för att nå önskad nivå. Eftersom
kravnivån inte är bestämd går det inte säga säkert vad som kommer gälla när kraven införs, i
Boverkets NNE-förslag står det att viktningsfaktorn för el ska vara på 2,5 men samtidigt skriver
de att kravet för en elvärmd byggnad ska skärpas med ca 40 % vilket leder till att faktorn 2,24
bör användas.
Resultatet visar att det skiljer vilka åtgärder som är tillräckliga beroende på vilken faktor som
används, när faktorn 2,5 används är det nästan omöjligt för ett elvärmt hus att nå kravnivån
utan solceller och batteri, då  det  visar  sig  vara  otillräckligt  med  en  kombination  av  bättre
fönster, snålspolande munstycken, avloppsvärmeväxlare samt dubblad mängd isolering i
väggar och vindsbjälklag för att nå NNE-kravet.
När däremot primärenergifaktorn 2,24 för el används finns det andra lösningar för ett elvärmt
småhus att nå kravnivån förutom att lagra solenergin i ett batteri, där det visar sig tillräckligt
med exempelvis en kombination av bättre fönster, snålspolande munstycken,
avloppsvärmeväxlare samt 50mm mer isolering i väggar och vindsbjälklag för att nå kravnivån.

7.2 Resultat
Resultatet visar vilka prövade åtgärder som är tillräckliga för att klara NNE-kravet. De
gulmarkerade resultaten är gränsfall där det inte finns någon större säkerhetsmarginal och kan
därför vara önskvärt med ytterligare åtgärder.

7.2.1 Fjärrvärme
När fjärrvärme prövades som energibärare för uppvärmning och värme för tappvarmvatten
visar resultatet att det räcker med, förutom fjärrvärme, att installera bättre fönster, snålspolande
munstycken, avloppsvärmeväxlare samt att utöka isoleringen med 50mm i väggar och
vindsbjälklag för att nå kravnivån, oavsett vilken primärenergifaktor för el (2,24 eller 2,5) som
används. NNE-kravet verkar därmed bli enklare att uppfylla för småhus med annan typ av
uppvärmning än direktverkande el, åtminstone när byggnadens energianvändning minskats.
Denna gynnsamhet är ännu mer märkbar när byggnadens klimatskal förbättras ytterligare, som
exempel i jämförelsen nedan:

Tabell 9. Primärenergital enligt BBR 25 med primärenergifaktor 2,5 för el som energibärare efter åtgärder.

Åtgärd EPpet(kWh/m2, år)
Kombination av bättre fönster, snålspolande munstycken,
avloppsvärmeväxlare, dubblad mängd isolering i väggar och vindsbjälklag
samt hälften så mycket fönster

95,8

Kombination av FX  med  fjärrvärme, bättre fönster, snålspolande
munstycken, avloppsvärmeväxlare samt dubblad mängd isolering i väggar
och vindsbjälklag, hälften så mycket fönster

74,6
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Detta att jämföras med skillnaden mellan huset i grundutförande och med fjärrvärme utan andra
åtgärder:

Tabell 10. Primärenergital enligt BBR 25 med primärenergifaktor 2,5 för el som energibärare.

EPpet(kWh/m2, år)
Grundfall enligt BBR 25 109,8
FX med fjärrvärme istället för FTX med eluppvärmning. 108,2

Att skillnaden här blir så stor är svårtolkat, för att illustrera skillnaderna ytterligare visas
siffrorna för Euppv, Etvv, och Ef för de fyra fallen i nedanstående tabell:

Tabell 11. Specifika värden för energi till uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel.

Grundfall 5248 53 717
Fjärrvärme 9330 2157 716
Grundfall med förbättringar 4382 0 562
Fjärrvärme med förbättringar 6403 1206 716

Om ändringen av ingående energi anges i procent före och efter förbättringar visar det sig att
fallet med el-värme minskar med 17 % medan fallet med fjärrvärme minskar med 34 %. Detta
är konstigt då denna minskning borde vara lika stor oavsett energibärare eftersom det är exakt
samma förbättringar som utförs på byggnaden. Varför det blir såhär lyckas inte studien att
utreda, hypoteser kring detta är att det antingen beror på hur värmepumpen fungerar och vilka
förhållanden den klarar att hålla en god effektivitet (värmefaktor) i eller att det är något VIP-
Energy gör fel i programmets beräkningar.
Resultatet signalerar hur som helst att byggnader som energieffektiviserats mer gynnas av att
knytas till fjärrvärmesystem eller andra värmelösningar istället för el-uppvärmning.

7.3 Ekonomi
De ekonomiska aspekterna av att anpassa ett hus för NNE-kravet är inget som behandlas i
studien, det går samtidigt inte dra ekonomiska slutsatser som gäller för fler hus än just detta.
Vad som är effektiva åtgärder ekonomiskt sett beror väldigt mycket på byggnaden i sig,
exempelvis var den ligger geografiskt, framtida energipriser och vad de olika tekniska
lösningarna kommer kosta i framtiden. Det torde vara upp till varje entreprenör eller byggherre
att utreda vad som blir kostnadseffektiva lösningar för varje enskilt projekt.
Sannolikt kommer priserna för exempelvis solceller och tillhörande batterier falla desto mer
sådan teknik etablerar sig på marknaden. Solceller har redan fått fäste på industriell nivå där
det enligt Ramez Naam (2017) numera är den billigaste elen att köpa för konsumenten, solceller
en relativt ny teknologi att användas i denna utsträckning på privata husbyggnader, därför är en
positiv prisutveckling att vänta. Likaså bör det ske en liknande, men kanske inte lika snabb,
utveckling av priserna för till exempel effektivare fönster, avloppsvärmeväxlare och
snålspolande munstycken.

7.3.1 Kostnadsexempel
Om byggnaden som behandlas i studien, som är av tidstypisk byggstandard, klarar NNE-kravet
med hjälp av solceller och ett batteri innebär det i dagens läge en ytterligare investering om ca
200tkr (E-on, 2018) för både solceller och batteri, vilket sannolikt blir billigare om varje
huskropp  kan  dela  solcells-system  mellan  bostäderna.  För  att  vara  på  den  säkra  sidan  bör
dessutom mer effektiva fönster med U-värde 0,8 installeras vilket, enligt prislista från
Elitfönster (2017), uppskattas kosta 25-30% mer än de befintliga fönstren med U-värde 1,2.
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7.4 Batteri
Det behövs tekniska lösningar för att batteriet ska fungera som det antas göra i studien.
Elektriciteten från batteriet ska i första hand prioriteras till fastighetselen och sedan till el för
uppvärmning, vilket sannolikt kräver något slags styrmedel samt elektriska kopplingar som
stödjer detta.

7.5 Metodval och felkällor

7.5.1 VIP-Energy
VIP-Energy är ett effektivt verktyg för att utreda en parameterstudie som denna men krävde
mycket tid när kunskapen om programmet var relativt låg från början. Tack vare en färdig
husmodell med kompletta konstruktionsritningar flöt arbetet på relativt bra till en början men
när kunskapen om programmet ökade hittades en hel del småfel och justeringar som behövde
åtgärdas vilket ledde till mycket extraarbete då studien behandlade ungefär 20 olika VIP-filer,
en liten justering som behövde utföras behövde då göras på 20 olika filer och därefter behövde
ett nytt primärenergital räknas fram 20 gånger. Det blev mycket extraarbete som antingen kan
beskyllas kompetensen eller noggrannheten i utförandet. Vissa småfel åtgärdades aldrig, som
till exempel att solcellerna lades in med 16 paneler istället för 18 som det egentligen är, detta
hade medfört märkbara ”positiva” skillnader i resultatet. Mängdavtagningen på väggytan som
lades in i VIP-Energy är också fel men marginellt och bör inte ge större utslag på resultatet.

7.5.2 Solcellsbatteri
Sättet att räkna på batteriet går att förbättra, en lite mer utvecklad beräkning per timme istället
för dygnsvis hade varit fullt möjlig att göra, förutsättningarna fanns. Det är möjligt att ta ut data
för varje timme från VIP-Energy vilket hade gett ett mer noggrant och ”bättre” resultat, d.v.s.
byggnaden hade kunnat tillgodoses mer energi från solcellernas tillverkning. Byggnaden kan
tillgodoses mer energi än de maximala 10kWh som lagras i batteriet då den har en konstant
förbrukning av el till fläktar och pumpar, alltså kan byggnaden använda energi som tillverkas
utöver de 10kWh som lagras i batteriet. Dessutom kan batteriet tekniskt sett lagra energi till
nästkommande dag vilket är gynnsamt om det exempelvis inte förekommer någon sol
nästkommande dag. I studien försummades all överbliven energi från tidigare dygnet.

7.6 Relation till hållbar utveckling
Studien relaterar i allra högsta grad till hållbar utveckling då Nära-Nollenergi är ett direktiv
med direkt koppling till EU’s politiska agenda för en hållbar utveckling.
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8. Slutsats
Resultatet visar att den 40-procentiga skärpningen av energikraven för ett modernt elvärmt
småhus är möjlig att nå genom att installera solceller och ett tillhörande batteri med möjlighet
att prioritera elförsörjning till fastighetsenergi och el för uppvärmning. Alternativt kan
byggnaden energieffektiviseras tillräckligt med bättre fönster, tilläggsisolering,
avloppsvärmeväxlare, snålspolande munstycken och värmas med fjärrvärme.
En sista slutsats som tolkats från resultatet är att om byggnaden energieffektiviseras mycket bör
den värmas med fjärrvärme istället för el.

8.1 Fortsätta arbetet
I studien behandlas endast fjärrvärme och vanlig el-uppvärmning, det hade varit intressant att
göra tester med andra vanliga uppvärmningsmetoder som bergvärme och pelletspanna.
Bergvärme med solceller och batteri kan framför allt tänkas ge goda förutsättningar att möta
NNE-kravet och kan tänkas vara bra ur ekonomiskt perspektiv för både entreprenör och
fastighetsägare. Det hade också varit intressant att optimera solcellbatteriets gynnsamhet med
beräkningar timvis istället för dygnvis för att se hur gynnsamt ett batteri kan vara om det
optimeras för att förminska byggnadens fastighetsel och el för uppvärmning. Slutligen kan det
vara önskvärt att göra likadana beräkningar i ett annat energiberäkningsprogram då jämförelsen
som beskrivet i avsnitt 7.1.2 inte kan förklaras och kan bero på fel i VIP-Energy, alternativt,
om det inte är VIP-Energy som gör fel, utreda varför resultatet blir som det blir.
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