
Energiberäkning med hjälp av Kalkyllådan
Webbaserat hjälpmedel för värmeberäkning och energianalys 
Gunnel larsson, Jan larsson och BenGt håkansson

Kalkyllådan är en Internet-baserad platt-
form som erbjuder växthusföretagare olika 
hjälpmedel för företagsstyrning. Internet-
adressen till kalkyllådan är www.gron-
kompetens.se och hjälpmedlen är gratis 
att använda. Ambitionen är att erbjuda 
enkla och självinstruerande hjälpmedel. 
Som stöd kan manualer laddas ner. Detta 
faktablad beskriver nya hjälpmedel i Kal-
kyllådan.

Fokus på energi! 
Energibesparing är en lönsam affär både 
för plånbok och miljö. För att beräkna 
energianvändning i växthus kan Kalkyl-
lådan användas. I den nya utökade Värme-
beräkningen finns goda möjligheter att 
ta hänsyn till hur växthuset är utformat 
och isolerat samt till situationer där flera 
bränsleslag används. Beräkningar kan gö-
ras över olika alternativ t.ex:
•	 extra	 isolering	 t.ex.	 i	 norrgavel	 eller	

upp till bordshöjd
•	 väv	i	både	tak,	sidor	och	gavlar	eller	en-

bart i tak
•	 betydelse	av	olika	täckmaterial
•	 vilken	 ytterligare	 besparing	 en	 extra	

väv innebär
•	 hur	 ändrad	 dag-	 och	 nattempe-

ratur påverkar energianvändning 

Vid jämförelse görs först en beräkning för 
nuvarande förhållanden. Ändra därefter 
enligt planerad åtgärd och räkna på nytt.

Vid beräkning kan upp till tre olika 
energislag	 (t.ex.	 flis,	 naturgas	 och	 olja)	
kombineras. Används  mer än en energi-
källa	anges	andel	(%)	för	var	och	en	som	
genomsnitt för en period eller per vecka. 
Väljs per vecka kan även priser på bräns-
leslagen och el anges veckovis.

Så här används den nya utökade 
värmeberäkningen
Starta med flik Värme. Välj det kli-
matområde som mest liknar de egna 
förhållandena.  Områdena bygger på 
historiska klimatdata från SMHI om 
temperatur och solinstrålning. Välj bland 

föreslagna bränsleslag och motsvaran-
de energiinnehåll och verkningsgrad 
eller ange egna alternativ. 

Bild 1: Utökad modell för värmeberäkning i Kalkyllådan (flik Värme).

Första fliken har ovanstående utseende.
A = Flikar för inmatning och resultat.  
B = Hämta tidigare beräkning
C= Välj 1-3 energislag. Energiinnehåll och verkningsgrad föreslås
D = Klicka på Calc för att beräkna medelpris i kr/MWh
E = Mer detaljerat används för att ange fördelning av bränsleslag och bränslepris veckovis. 
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Bildtext 2

Bild 2: Beskriv aktuellt växthus (flik Väx-
thus)

A= Ange namn 

B=Ange mått enligt skiss bredvid.

C= Ange om det finns en eller två vävar 
och vilka ytor de täcker

D= Klicka på calc för att visa beräknade 
glasytor och U-värden vid E. 

För täckmaterial och vävar väljs bland 
föreslagna U-värden och besparingar 
eller anges egna värden. Hänsyn kan tas 
till extra isolering i t.ex norrgavel eller 
socklar. 

U-värde uttrycker hur energisnål ytan 
med täckmaterial är.

Du har här även möjlighet att lägga in 
möjliga åtgärder för att spara energi och 
därmed få underlag till en kalkyl för 
denna investering.

Bild 3: Beskriv hur växthuset används (flik 
Räkna)

I fliken Räkna anges ytanvändning, tem-
peraturer och användning av belysning 
och vävar. 

A= Ange namn och fyll i start- och 
slutvecka. Vid klick på Visa skapas en 
veckotabell baserad på tidigare indata. 

B= Ange dag- och nattemperatur.  
Med Fyll-knapp kopieras valt värde ut i 
hela kolumnen. 

C= Ange timmar som lampor är tända

D = Ange vävanvändning i timmar un-
der dag respektive natt. Finns två vävar 
visas två kolumner till. 

Även här finns möjlighet att testa vad 
olika strategier betyder för energibeho-
vet.
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Bild 4: Resultat

I denna den fjärde fliken framgår resulta-
tet av inmatade uppgifter under de första  
tre flikarna och du har möjlighet att 
t.ex. jämföra olika alternativ vad gäller 
löpande energikostnader.

A= Beräknad energianvändning och 
kostnad per energislag

B= Tabell över yta och beräknad net-
toenergi för värme och belysning

C= Diagram MWh netto/vecka.  
Bruttoenergi som beror på valda ener-
gislags verkningsgrad visas längst ned. 
Beräknat energibehov utgör behov för 
uppvärmning. Vid fuktstyrning går mer 
energi åt .

Investeringar
I samband med energibesparingar görs 
ofta investeringar och i Kalkyllådan finns 
också hjälpmedel för detta. 

Det finns en enkel och en utökad mo-
dell för investeringsbedömningar. De är 
uppbyggda	 på	 ett	 likartat	 sätt,	men	 den	
enkla innehåller ett antal inbyggda förut-
sättningar. Den enkla modellen är bra för 
överslagsberäkningar.

I den enkla modellen kan bl.a. följande 
data tas fram:
•	 Annuitet, dvs. årlig kapitalkostnad för 

en investering
•	 Första årets kapitalkostnad
•	 Genomsnittlig årlig lönsamhet för 

t.ex. en investering som spar energi 
•	 Pay off tid (återbetalningstid) med 

hänsyn till ränta
•	 Penningflöde som successivt visar 

hur en besparingsinvestering tjänas 
in (typ checkkredit)

I den utökade kan man dessutom t.ex. 
variera prisförändringstakt på olika be-
talningsserier och det finns möjlighet att 
testa med olika typer av finansiering.

För båda gäller att det är generella model-
ler där alla möjliga typer av invetseringar 
kan	beräknas.	Styrkan,	speciellt	i	den	utö-
kade,	ligger	i	att	likviditetspåverkan	på	fö-
retaget är mycket central och visas tydligt.

Bild 5: Exempel på en enkel investering-
skalkyl.

Investeringen avser en isolering 
och förväntas spara 21 000 kr/år. 
Om investeringen antas bestå un-
der 10 år och räntekravet sätts till 
5% per år så innebär investeringen 
ett genomsnittligt årligt överskott på  
21	000	-	12	950	=	8	050	kr/år,	dvs	in-
vesteringen är lönsam.

Under resultatfliken visas även bl.a. 
pay-off-beräkning och förväntade pen-
ningflöden.
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Energianalys  - nyckeltal över 
energianvändning
Nyckeltal beräknas på företagets egna 
uppgifter och rör energianvändning i 
relation	 till	 yta	 eller	 produktion,	 t.ex.	
kWh per kg grönsak eller per 1000 st 
växter. På basis av använda enerigslag 
erhålls mått på vilken mängd koldioxi-
dekvivalenter valda bränsleslag orsakat 
samt födelning mellan förnybar och icke 
förnybar energi.  

Beräkningen över koldioxidekvivalenter 
bygger på uppgifter från Naturvårdsver-
ket. Energianalysen är ett hjälpmedel för 
uppföljning och styrning och är också 
användbar t.ex. för att leva upp till en-
ergi- och klimatregler enligt IP-Sigill 
eller KRAV.

A = Ange egen årlig användning av 
bränsle och el
B= Ange produktionsyta och skörd (kg/
m2) eller antal produkter (x1000 st) 

C =Tryck sedan på Calc
D = Nyckeltal syns i grå fält
E: Klicka på flik ”Resultat” för att få en 
sammanställning. 

odlingsteknik” LTJ-Rapport 2010:36 
och Faktabladet som skrivs av Jonas 
Möller	Nielsen,	 	Cascada	AB,	 kommer	
båda att publiceras på Tillväxt Trädgårds 
hemsida  

http://tillvaxttradgard.slu.se/ under 
”Rapporter” respektive ”Faktablad”.

Parallellt med senaste utvecklingen av 
Kalkyllådan publiceras en LTJ-rapport 
och ett Faktablad från Tillväxt Trädgård 
om energianalys och energibesparing 
i växthusodling. Rapporten har titeln 
”Energi	 i	 växthusodling,	 energianalys	
och energieffektiv 
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Fortsatt arbete
Kalkyllådan är framtagen som ett samar-
bete mellan Tillväxt Trädgård och Grön 
kompetens AB.  Nu finns i Kalkyllådan 
hjälpmedel för 
•	 Bidragskalkyl	(prydnadsväxter	resp.	

grönsaker)
•	 Värmeberäkning	(enkel	och	utökad)
•	 Investeringskalkyl	(enkel	och	utö-

kad)
•	 Energianalys 

Projektgruppen som utarbetat Kalkyl-
lådan	 består	 av	 Gunnel	 Larsson,	 Grön	
kompetens samt från SLU Bengt Hå-
kansson och Jan Larsson med Lena Eke-
lund som ansvarig processledare.
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Bild 6:  Exempel på energianalys.


