
#bebobelok2018

För att svara på våra frågor under konferensen
gå till www.menti.com och använd koden 59 11 86.



• En ambitiösare klimatpolitik i Sverige och EU
• Stöd och inspiration i arbetet med att minska koldioxidutsläpp
• Stöd till utvecklingen av energisnålare fordon
• Hjälp till företag och allmänhet hur man hushåller med energi och blir mer miljöeffektiv

Årets talargåva skänker vi till Naturskyddsföreningen vars syfte är att Sverige ska bli ett 
föregångsland i kampen mot klimatförändringar.

Det innebär bland annat:



Framtidens energiutveckling – möjligheter -
nytta – potential

Agneta Persson

Anthesis Group

Agneta.persson@anthesisgroup.com

3

BeBo & BELOKs resultatkonferens 2018 



Stora problem

IPCCs Special report 2018





Stora möjligheter

IEA Energy efficiency outlook

• Årlig energieffektiviseringstakt 
1,7 % 

• Om alla valde BAT skulle vi nå 
14 %



Ökat systemperspektiv - Ny solcellspark i Karlskrona

• Första etappen av tio

• Ekonomisk förening startad av 
kommunala elbolaget 
Affärsverken

• Första etappen installerad effekt 
600 kW, ska stå klar 2019

• Mål: Fullt utbyggd installerad 
effekt 6 MW



Nya möjligheter med ny teknik



Mervärden av energieffektivisering uppmärksammas alltmer



Kimatförändringarna kommer att 
påverka Eus ekonomipolitik - ECB

40 % av EUs budget behaver riktas 
mot hållbar/grön economi -
European Economic and Social 
Committee (EESC, rådivare till EU 
kommissionen)

”Storskalig energieffektivisering av 
byggnader kommer inte att ske 
automatiskt” - EuroACE, on the 
EPBD

Framtidens energiutveckling – möjligheter - nytta – potential

• EED, EPBD, nya byggregler Boverket m.m.

• Stora investerare (ledda av Church of England Pensions 
Board & svenska 7:e AP-fonden) utmanar 55 stora 
företag om deras klimatpåverkan

• Hur kan vi göra batterier bättre för miljön?

• EU-kommissionens 2019 Work Programme
uppmärksammar energieffektivisering: “Together, these
climate and energy policies will deliver total greenhouse 
gas emission reductions of around 45% by 2030, 
surpassing the EU’s commitment under the Paris 
Agreement to reduce emissions by at least 40% by 2030 
compared to 1990”. 



Eller måste vi gå över till sufficiency?

Ny hemsida lanseras idag

https://www.energysufficiency.org/

Nu kör vi!
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Räcker det med energieffektivisering?

https://www.energysufficiency.org/


#bebobelok2018

För att svara på våra frågor under konferensen
gå till www.menti.com och använd koden 59 11 86.



Direktivet om byggnaders

energiprestanda
Större förändringar och tidplan för genomförande

13Miljö- och energidepartementet



• Artikel 2a Långsiktig renoveringsstrategi

• Artikel 8.2-8.8 Elektromobilitet

• Artikel 8.1, 14 och 15 installation, 

fastighetsautomation och inspektion av 

värme- och luftkonditioneringssystem

• Frivilligt gemensamt system för 

betygsättning av byggnaders smarta 

beredskap

Större förändringar

Miljö- och energidepartementet 14



• Beräkningen av primärenergi ska baseras på 

primärenergi- eller viktningsfaktorer per 

energibärare

Förtydligande i bilaga 1

Miljö- och energidepartementet 15



• Regeringsuppdrag som omfattar ny eller reviderad 

lagstiftning ska rapporteras senast 31 maj 2019

• Senvår 2019 planerad remittering av förslag

• Höst 2019 fortsatt arbete med ev. lagstifning

Tidplan

Miljö- och energidepartementet 16



Tack!

emma.thornberg@regeringskansliet.se

Miljö- och energidepartementet 17



Du prenumererar väl på vårt gemensamma 
nyhetsbrev kring energieffektivisering?

www.belok.se www.bebostad.se



Vikten av starka nätverk

• BeBo och Belok resultatkonferens

2018-11-14

• Mathias Normand

• Energimyndigheten



50 % effektivare 

energianvändning 

2030 jämfört 

med 2005

Utsläppen för 

transporter exkl. 

inrikesflyg ska 

minska med 

70 % senast 2030 

jämfört med 2010

100 % förnybar 

elproduktion 2040

Senast år 2045 ska 

Sverige inte ha 

några nettoutsläpp 

av växthusgaser.

Därefter uppnås 

negativa utsläpp

Hållbart 

energisystem

2030 2040 2050

Vi ska ställa om till ett hållbart energisystem och några 
viktiga mål vägleder oss



Varför energieffektivisering? 

”Det är grundläggande för ett hållbart samhälles ekonomi att 

tillgängliga resurser används på ett effektivt sätt. Detta gäller 

även avseende resursen energi. 

En effektiv användning av energi är positiv för Sveriges 

konkurrenskraft, bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan 

samt till stärkt försörjningstrygghet. 

En effektiv användning av energi är således gynnsam för 

såväl hela samhället som enskilda hushåll och företag. Även 

själva elsystemet påverkas positivt av en effektiv användning. 

Omställningen till ett energisystem med mer förnybar 

elproduktion medför utmaningar i form av att tillräcklig effekt 

måste vara tillgänglig. 

En effektivisering, framför allt vad gäller effekt, är särskilt 

viktig för att möta de framtida utmaningarna.”

Prop. 2017/18:228 Energipolitikens inriktning



Värdet av energieffektivisering är mer än en 
sparad kilowattimme 

Makro-
ekonomisk
påverkan

Försörjnings-
trygghet

Syssel-
sättning

Luft-
föroreningar

Offentlig
sektors budget

Industriell
produktivitet

Energi-
leverans

Värdet av
tillgångar

Disponibel
inkomst

Energi-
fattigdom

Hälsa & 
välbefinnande

Energi-
besparing

Växthusgas-
utsläpp

Energipris

Resurs-
hantering

Energi-
effektivisering



Tillförsel, primärenergi

Biomassa, vatten, vind, sol, 

kol, råolja, naturgas och 

kärnbränsle

Omvandling och överföring

El- och värmeproduktion och 

förädling av råvaror

Slutlig användning

Industri, transport, bostäder 

och service

Energisystemet är i omvandling …



…och med individen i fokus ser vi 
ett allt mer sammanflätat system –
allt hänger ihop 



 Digitalisering ›

 Ökad elektrifiering ›

 Konsumenten blir 

producent ›

 Kraftig utbyggnad 

av förnybart ›

 Cirkulär ekonomi ›

Förändringar i samhället och energisystemet gör att vi 
behöver använda våra resurser mer effektivt

 Efterfrågeflexibilet › 

 Kommersialisering 

och export ›

 Effektutmaning ›



Ökad elektrifiering

HYBRIT – produktion med fossilfri el Elektriska fordon



Kraftig utbyggnad av förnybart 

Källa:  Energimyndigheten, ER 2018:16 

Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem 

Delrapport 1: Framtidens elsystem och Sveriges förutsättningar



Elkvalitet på lokal nivå

Fyra viktiga effektutmaningar

Kapacitetsbegränsningar 
i stamnät/regionnät

Effektutjämning mellan 
blåsiga och vindstilla 

veckor

Effektunderskott den 
kallaste timmen på året



Efterfrågeflexibilitet

Flytta 

elanvändningen

Minska

elanvändningen
Öka

elanvändningen

Källa:  Enerigmarknadsinspektionenen, Ei R2016:15

Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet



Digitalisering

1997

60 PB

2007

54 EB

2017

1,1 ZB



Cirkulär ekonomi

Källa: SOU 2017:22 ” Från värdekedja till värdecykel

– så får Sverige en mer cirkulär ekonomi”



Konsumenter blir producenter



Energieffektivisering som hävstång för 
kommersialisering och export

Källa: IPCC, okt 2018, Global Warming of 1.5 °C



Konkreta effekter/resultat som bidrar till att de 

politiska målen nås

Målgruppen arbetar 

systematiskt och 

strukturerat med 

den egna energi-

användningen

Energieffektivisering 

är en strategisk 

fråga för målgruppen

Beställar-

kompetensen 

är hög

Energieffektiva produkter 

och tjänster är välkända 

och tillgängliga, täcker 

behoven och utvecklas 

över tiden

Den upplevda 

risken med 

energieffektivisering 

är låg

Styrmedel samverkar 

på ett optimalt sätt

Avdelningens 

marknadskontroll 

är effektiv och 

rättssäker med hög 

tilltro till systemet



Antal

Resurseffektivitet

Energieffektivitet

En mix av insatser kan driva på fronten och samtidigt flytta 
den stora massan

A
Ta bort de sämsta

B 
Flytta stora massan

C 
Driva på fronten

Insatser för att ta 

bort det sämsta

• Ekodesign- och 

energimärkningskrav

• Marknadskontroll i 

olika former (45 

förordningar inom 

ekodesign och 

energimärkning - ca 

30 produktområde)



Resurseffektivitet

Energieffektivitet
A

Ta bort de sämsta

B 
Flytta stora massan

C 
Driva på fronten

Antal

En mix av insatser kan driva på fronten och samtidigt flytta 
den stora massan

Insatser för att flytta stora massan

• Kommunal energi- och klimatrådgivning

• Lokal- och regional kapacitetsutveckling

• Sektorsstrategier

• Kunskapshöjande insatser (Energilyftet, labbesök 

mm.)

• MK-provningar och informationsprovningar

• Energicentrum

• Energimärkning

• Ekodesign- och energimärkningskrav



Resurseffektivitet

Energieffektivitet
A

Ta bort de sämsta

B 
Flytta stora massan

C 
Driva på fronten

Antal

En mix av insatser kan driva på fronten och samtidigt 
flytta den stora massan

Insatser för att flytta fronten

Nätverk

• Nätverk och kluster som samlar aktörer i 

branschen (Belok, Bebo, Belivs, Besmå, 

Lågan, EnReSa)

Forskning, innovation, 

demonstrationer, teknikupphandlingar 

• Design för Energieffektiv vardag, E2B2, 

EElys,, Spara & Bevara.

• Mätningar och analys av nära-

nollenergi-byggnader

• Förhandlingsarbete inom ekodesign och 

energimärkning (möjliggör 

produktutveckling)

• Insatsprojekt

• Utökad energi- och klimatrådgivning 



E2B2

S&B

DEV

EELys

Belok

Bebo

Besmå

Belivs

EnReSa

Lågan

Forskning Marknad

Företag

Myndigheter

Branschorg

Universitet

Institut

Driftpersonal

Arkitekter

Konsulter

Byggprojektledare

Byggarbetsledare
Kommuner

Projektörer

Lärare & utbildare

Beställare

Konsumenter

Prosumenter

IEA

Forskning och utveckling utifrån marknadens behov –

implementering av forskningsresultat på marknaden

Fastighetsägare

Tillverkare

Högskolor

Planering Förvaltning, användningBygg Renovering, ombyggnad

Småhus BostäderLokaler IndustriKulturhistoriska byggnader



Vikten av starka nätverk?
Lokaler (Belok)

Småhus (Besmå)

Flerbostadshus 

(Bebo)

Lågenergibyggnad 

(Lågan)

Livsmedelslokaler

(Belivs)

Energi- och 

resurseffektiva 

samhällen

• Går före och visar vägen

• Vågar prova nytt och ökar kunskapen

• Minskar risk/osäkerhet för andra 

• Driver utvecklingen av ny teknik, metoder, arbetssätt

• Projektgenerator för forskning och utveckling

• Implementerar forskningsresultat i verklig användning

• Lyfter energieffektivisering till en strategisk nivå för 

företagen

• Visar att systematiskt och strukturerat arbetssätt med 

energifrågorna lönar sig

• Öppet och inkluderande arbetssätt ökar spridningen 

av resultaten



Tack!

Mathias Normand

Enheten för resurseffektiva byggnader

Energimyndigheten

mathias.normand@energimyndigheten.se



Du prenumererar väl på vårt gemensamma 
nyhetsbrev kring energieffektivisering?

www.belok.se www.bebostad.se



Digitalisering i fastighetsbranschen 
– vad är det?

Erfarenheter och möjligheter



Belok
Resultatkonferens

14 november 2018

• Per-Erik Nilsson, koordinator Belok

• Kajsa Andersson, biträdande koordinator Belok



25% av Sveriges lokalbestånd
Vård

Universitet
Forskning

Skolor

Speciallokaler

Kontor

BELOK



Fördjupningsområden
exempel

Digitalisering Laddfordon Samverkan

Ventilation Storkök Totalmetodiken



Följ Belok på:

www.belok.se linkedin



Kungsholmens grundskola

Kontroll

Fokus

Digitalt nätverk för

skolor och 
förskolor



1,8 miljoner kvm

200 000 människor

D&U för 1 miljard per år



Stort bestånd, många system

Anläggningar Antal

Hissar 650

Larmsystem 570
Sprinkleranläggningar 19

Ventilationssystem 2562

Fjärrvärmecentraler 301

Elanläggningar 697

DUC (uppkopplade dataundercentraler) 2500



samla
och

DELA
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Enterprise servernivå

Fastighets servernivå

Processnivå

Fältnivå

ES

Vector Grafik
HTML5 Webserver

Övergripande reglerstrategier
Övergripande styrfunktioner

Reglerutrustning
Lokala styrfunktioner

Kommunicerbara processenheter

Kommunicerbara fältenheter
Givare 

Energimätare

Plattform



Visualisering av data





Ligga steget före





Riktat fokus





Visualisering av klimat
10 000 sensorer





Fokus & kontroll





Mot framtiden!



Du prenumererar väl på vårt gemensamma 
nyhetsbrev kring energieffektivisering?

www.belok.se www.bebostad.se



BeBo
Göran Werner, Koordinator för BeBo
Emma Karlsson, Bitr Koordinator för BeBo



Det här är BeBo



Varsam 
ombyggnad

Solenergi Lönsamhet Ventilation

Digitalisering
Halvera Mera / 

Bostadsrättsföre
ningar

Elbilar Klimatkrav / LCA

Aktuella Fördjupningsområden



Mer information på www.bebostad.se

• Anmäl dig till vårt nyhetsbrev 
och utskick om aktiviteter

• Följ BeBo på LinkedIn

• Senaste nytt om förstudier, 
projekt och 
fördjupningsområden

• Goda exempel, verktyg och 
rapporter

• Kontaktuppgifter

• Information om medlemsföretag
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Hunters & gatherers Agrarian Industrial Pre-Digital

Ca 1990

Li-Fi ?
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https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj22q_y1NDeAhUmhqYKHdIjDx0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.instafire.com/&psig=AOvVaw1TbsEFJQcz7R0seOraY__T&ust=1542174235924583
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Internet Iphone
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http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTydfR2tDeAhWShaYKHahhCTcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kristianstadsbladet.se/om/lp-skivor/&psig=AOvVaw1PLCFmZjzA3Pf284Mar5nF&ust=1542175744508407
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLmaqD29DeAhWCFywKHQZ9AnoQjRx6BAgBEAU&url=https://variety.com/2018/digital/news/spotify-ipo-1202713303/&psig=AOvVaw2ly0SxYUDK_55T-CwP79l6&ust=1542175885938885
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Tekniksprånget ändrar språket

• Vår hjärnas kapacitet är likvärdig men människans kontext 
ändras.

• Samhällsförändringar ger innovation och utveckling som skapar 
nya sätt att kommunicera och ta in information på.

• Gemensamt språk är en framgångsfaktor för att dela 
information.

• Språkets systematik, struktur och format ger förutsättningar för 
en tydlig kommunikation.
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Grundbild automation från Structures for supporting BIM-Based Automation in The Design Process, Jani Mukkavaara, Figure 1, The role of automation in information systems (Kroenke, 2011).

Cognitive systems Technological systems

Structure

Production activity Transaction activity

Analog 
information and 
the physical
medium are
closely linked and 
fixed

Digital 
information can
be separated from 
the underlying
hardware
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Service
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Restaurang Meny Maträtt Recept Ingrediens Specifik ingrediens 
från en leverantör

Område Byggnad Lägenhet Utrymme Objekt

Specifik 
produkt från en 
leverantör

GIS BIM
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https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNgp3qvrLdAhUPpYsKHS-UAN0QjRx6BAgBEAU&url=https://vargarkitekter.se/projekt/virserum/&psig=AOvVaw1wzeQociak0ht2g1JfRZVH&ust=1536739160872637
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivl6P7v7LdAhUylYsKHWYKC98QjRx6BAgBEAU&url=http://news.cision.com/se/svenska-bostader/i/kvarteret-kantskararen-svenska-bostader,c88244&psig=AOvVaw3enKqrRb8lzd8yV4rKqgPO&ust=1536739672529506
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-1M-41dLbAhWGlCwKHRjACnwQjRx6BAgBEAU&url=https://byggtjanst.se/tjanster/bsabcoclass/coclass/trafikverkets-gd-lena-erixon-om-implementeringen-av-coclass/&psig=AOvVaw2SqlkriZ13YpI3d5bs8Pv_&ust=1529048950789136


Uppbyggnad av generisk modell med objektsdata

Gemensam struktur Bransch-gemensamhet Gemensam logistik
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Utrymmeskrav

Produktkrav

Kundkrav

Kunddata

Utrymmesdata

Produktdata

Produkt
LOIN

Mätare 
sensorer 
IoT

Hej!
Jag heter NN och bor på 
Blablavägen 23 i 
Hökarängen.
Blandaren i mitt kök 
fungerar inte som den 
ska…. jag vill göra en 
felanmälan.

Mina sidor

Erfarenhetsdata av 
produkten & förslag 
på åtgärd

AI

Klassificering av data 
(CoClass)

Lagkrav
Ägarkrav
Funktions-
krav

GIS
BIM
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Du prenumererar väl på vårt gemensamma 
nyhetsbrev kring energieffektivisering?

www.belok.se www.bebostad.se



Digitala kunskapslyftet
Saga Hellberg, Byggherrarna



Vad är Smart Built Environment?

• Ett 12-årigt strategiskt FoI-

program 2016–2028

• 100 + 100 mkr för en startperiod 

till och med 2018

• Kansli hos IQ Samhällsbyggnad 

• Drygt 60 företag och 

organisationer som parter



Vad kan digitaliseringen skapa?

• Optimera lösningar – analysera 100-tals alternativ 
– Bättre hus, vägar, järnvägar

• Geografiskt läge, demografi, klimatpåverkan, hållfasthet, tillgänglighet, 
energieffektivitet, kostnad, tid…

• Minska fel i planering, byggande och produktion 
– Lägre kostnad, kortare tid

• Visualisering för beslut, kollisionskontroller, logistikhantering, resurser, 
kostnadskontroll

• Erfarenheter och lärande 
– Utnyttja plattformar för effektivitet med flexibla lösningar

• Tekniska plattformar, processplattformar, IT-plattformar

• Nya arbetssätt, roller och affärsmodeller

• Fler aktörer samverkar tidigt, incitament för fokus på
slutprodukt och brukare



Programmets mål – 2030 

• 40 % 
Minskad miljöpåverkan 

i nybyggnad och renovering

• 33 %
Minskad tid från planering till färdigt projekt

• 33 %
Minskade byggkostnader

• Förnyad affärslogik
Nya värdekedjor och affärsmodeller 

Sektorn:

• Årliga investeringar > 300 miljarder kr

• Över 500.000 anställda

• Över 20.000 företag, många SME, 290 kommuner

• Från tidig planprocess till färdigt projekt > 8 år

• Bostäder och service – 40 % av Sveriges totala 

energibehov



Strategisk bas för programmet

Innovation och nya 

tillämpningar

Affärsmodeller

Kunskapslyft

Innovationslabb

Forskningsplattform

Juridik och organisation

Livscykelperspektiv

Standardisering

Affärsdrivna tillämpningar

Integrering av processer

Informationsinfrastruktur



Att leda digital transformation i 
samhällsbyggnadssektorn

syftar till att hjälpa företag och 

organisationer att se möjligheterna 

och agera för digital utveckling 

genom att utveckla ledarskap i 

digital transformation.

&



Just nu finns möjlighet att delta i 
programmet ”Accelerera digitaliseringen!”

I samarbete med Smart Built Environment erbjuder Cobel ett 

startpaket på två halvdagar för ledare och nyckelpersoner. 

• Ett snabbt digitalt kunskapslyft med inspirerande exempel 

från samhällsbyggnadssektorn.

• Ett beprövat verktyg för att bedöma den egna 

organisationens digitala mognad.

• Uppföljande individuell rådgivning kring 

utvecklingsområden och plan framåt.

• Möjlighet att nätverka med andra representanter från 

samhällsbyggnadssektorn.

Kommande tillfällen: 29-30/11 2018 samt 31/1 – 1/2 2019

http://cobel.se/sv/digital-transformation-i-samhallsbyggnadssektorn/


100% av deltagarna rekommenderar 
programmet till andra i sektorn!*

Anmälan: www.cobel.se/sv/digital-transformation-i-samhallsbyggnadssektorn/

eller skicka ett mail till info@cobel.se

Fantastisk workshop! Bra 

presentationer och diskussioner. Roligt 

att nätverka med folk som jobbar med 

digitaliseringsfrågorna.

En dynamisk blandning av 

deltagare såväl som en spark i 

baken att börja agera snabbt. 

Positiv energi från såväl 

föreläsare som Cobel.

Bra mix med deltagare från 

olika delar av samhällsbyggnads-

sektorn. Gav nya perspektiv och 

tankeställare. Bra nivå på de olika 

delarna i programmet.

* Deltagarenkät efter första omgången 25-26/10

Gav nya tankar

som blir input i vårt arbete

med digitalisering.

Hur formar vi ledningen? 

Hur vårdar vi idéer? Vilka

fällor ska vi undvika?

http://cobel.se/sv/digital-transformation-i-samhallsbyggnadssektorn/
http://www.cobel.se/sv/digital-transformation-i-samhallsbyggnadssektorn/


Exempel på kombon

digitalisering/energieffektivisering 

• Facility information modeling – fokus på energibesparingar i 

fastighetsförvaltning

• Projektet syftar till att skapa en digital tvilling av fastigheten med 

hjälp av BIM-modellen och det som kallas, en FIM-modell (Facility

Information Model). Ska användas för energibesparing i 

fastighetsförvaltningen.

https://www.smartbuilt.se/projekt/affaersmodeller/facility/

https://www.smartbuilt.se/projekt/affaersmodeller/facility/


Digitaliseringsprojekt i E2B2   

Varaktigt energieffektivt beteende på arbetsplatsen

• Åstadkomma bestående besparing av så kallad frånvaroel i de egna 
kontorsrummen (det vill säga el som används när ingen befinner sig i rummet) till 
följd av förändringar i det energirelaterade beteendet på arbetsplatsen.

Hållbara livsstilar i renoverade hyreslägenheter

• Man undersökte hur hållbara livsstilar kan utvecklas i renoverade bostäder som 
utrustas med teknik för smarta elnät och solpaneler på balkongen. 

Virtuellt forum för kunskapsutbyte i bostadsrättsföreningar

• Projektet syftade till att skapa ett virtuellt forum för utbyte av kunskaper mellan 
bostadsrättsföreningar. Mer ”energiaktiva” föreningar kan lära av dem som kommit 
längre – samtidigt som energiåtgärdspionjärerna synliggörs.

Big data-analys för energieffektivisering av Stockholm

• Big data-analyser som syftar till att ge svar på vilka fastighetstyper, byggnadsår och 
inom vilka postnummer som utgör ”de lägst hängande frukterna” för energieffekti-
viseringsåtgärder, vilket skapar ett underlag för ett policyarbete med hög precision. 

www.e2b2.se



#bebobelok2018

För att svara på våra frågor under konferensen
gå till www.menti.com och använd koden 59 11 86.



Fikapaus

Kl 10.30 – 11.00


