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Nu fi nns ett internetbaserat hjälpmedel 
för värmeberäkningar och kalkyler. I 
Kalkyllådan gör du dina egna kalkyler, 
dvs inga ”norm-kalkyler”. Kalkyllådan 
används gratis och fi nns på 
www.gronkompetens.se

Gunnel Larsson,  Jan Larsson och Bengt Håkansson 

Viktigt med koll på kulturens 

lönsamhet

För den som driver odlingsföretag 
är det viktigt att ha koll på lönsam-
heten i var och en av kulturerna 
som odlas. Själva kulturerna kan 
sägas vara företagets ”motor” och 
grunden för företagets resultat. 
Den som odlar prydnadsväxter 
har ofta fl era olika kulturer och 
omgångar att ha koll på. Bidrags-
kalkyler är utmärkta hjälpmedel för 
denna typ av företag. Bidragskal-
kylering innebär att räkna på hur 
mycket olika kulturer ger i ”bidrag 
till företagets samkostnader”, när 
man har betalat de kostnader som 
uppkommit på grund av kulturva-
let. I planeringsprogram som t.ex. 
GRO-plan är bidragskalkylen en 
grund.

Energiberäkning

Energi för uppvärmning och belys-
ning är en betydande kostnadspost  
för de fl esta växthuskulturer. Har 
företaget fl era olika växthus och 
många kulturomgångar är det 
svårt att mäta hur stor bränslekost-
nad som skall bäras av en enskild 
kulturomgång. Därför behövs ofta 
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en beräkning av rimlig förbrukning.
För att underlätta möjligheten att 

göra värmeberäkningar och kalky-
ler har ett internetbaserat hjälpme-
del tagits fram: Kalkyllådan.  

Avsikten är att hjälpmedlen ska 
vara enkla att använda och självin-
struerande. Som stöd fi nns manual 
som kan laddas ned och som också 
innehåller en del tips och förkla-
ringar. Kalkyllådan är gratis att 
använda. 
Tre hjälpmedel

Kalkyllådan består i dag av tre olika 
räknehjälpmedel
• Värmeberäkning
• Bidragskalkyl
• Investeringskalkyl

Värmeberäkning innebär värme- 
och belysningsberäkning i växt-
hus, och kan användas av olika 
inriktningar. Bidragskalkylen är 
utformad med inriktning på pryd-
nadsväxtodlare och presenterar 
kalkylen per styck, per dygnskva-
dratmeter samt totalt. Investe-
ringskalkylen är generell och kan 
användas oavsett typ av företag.

Ofta vill man kunna gå tillbaka 
och titta på tidigare gjorda be-
räkningar. Detta görs genom att 
välja ”inloggning” med eget valt 
lösenord samt egen mail-adress. 
Görs ingen inloggning försvinner 
beräkningen när man gör en ny 
beräkning eller går ifrån hemsidan.
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I fl iken Räkna matas in hur växthuset används för t.ex. den 
kulturomgång du vill räkna på. Ange lämpligt kulturnamn 
samt för vilka veckor beräkningen gäller (A). 

Klicka på ”visa” och ange därefter för enskilda veckor: ytan 
som värms upp för aktuell kultur, dag- samt nattemperatur. 
Om belysning och väv angetts för växthuset fyller du i hur 
många timmar belysning och väv är på varje dygn. 

Utgångsläget för beräkningen är att väven används från 
solnedgång till soluppgång, men detta kan korrigeras med 
tillägg eller avdrag för vävanvändning ”på dagen”. För belys-
ning anges antal timmar som lamporna lyser, dvs då de drar 
ström. Om fl era veckor har samma värde fi nns ”Fyll”-knappar 
som snabbar upp inmatning. 

Beskriv hur aktuellt växthus ser ut under fl ik Växthus. 
Ange mått, typ av växthus liksom typ av väv samt om det 
fi nns belysning. Växthus kan ha andra täckmaterial el-
ler vara mer komplicerade än vad som anges i kalkyllådan. 
Då kan en korrigeringsfaktor användas för att ta hänsyn till 
detta.

A= ange namn på växthuset
B= välj typ av täckmaterial
C= klicka på ”Calc”-knappen för att beräkna husets U-värde 

och relation mellan glasad yta och bottenyta (visas vid D)

A= fl ikarna Värme, Växthus, Räkna och Resultat klickas på för 
inmatning och resultat.
B= här hämtas dina tidigare beräkningar
C= val av klimatregion, bränsleslag etc.

Värmeberäkning görs så här

Beräkning utförs i tre steg med inmatning under olika fl ikar: 
Värme, Växthus och Räkna. Flik Värme börjar med val av lämp-
lig klimatregion bland 12 olika orter. Sen pekar och klickar man 
vidare och väljer bränsleslag, t.ex. olja I, naturgas, lövfl is etc. 
Förslag fi nns på energiinnehåll och utnyttjandegrad. Justera 
vid behov. När energipriset inmatats kan priset per kWh netto 
enkelt beräknas genom att klicka på ”Calc”-knapp. 
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Den sista fl iken visar resultatet av värmeberäkningen i form 
av tabell och ett enkelt diagram. 

I den övre delen, vid A, visas beräknad kostnad och energi-
förbrukning samt antal dygnskvadratmeter. 

Vid B framgår veckovis förväntad energiförbrukning. Upp-
gifter om veckoförbrukning uttrycks som netto energi. För 
belysning avses med ”nettoenergi” den del av tillförd belys-
ningsenergi som tillgodogörs uppvärmning. Programmet 
räknar att 90 % av belysningsenergin tillgodogörs uppvärm-
ning. Längst ner fi nns summa för netto- och bruttoenergiför-
brukning.

Beräknad energiförbrukning avser värmebehovet för att 
hålla temperaturen. För styrning av fukt tillkommer ytterli-
gare energi.
Ofta är värmeberäkningen underlag till en bidragskalkyl. 
Det fi nns dock ingen funktion som automatiskt fl yttar över 
värden till bidragskalkylmodulen.

Bidragskalkyl

Bidragskalkylen tar upp kostnader och intäkter som särskilt  
uppkommer p.g.a. kulturvalet. Inmatning görs i fl ik Indata och 
modellen tar upp poster som brukar i förekomma i krukväxt-
odling.

Efter inmatning i Indata sammanfattas bidragskalkylen och 
olika nyckeltal (resultatmått) presenteras under Resultat. Kalky-
len redovisas dels totalt (vid A) dels per 1 000 sålda (vid B).

Täckningsbidraget redovisas också per dygnskvadratmeter. 
Nyckeltalet visar hur mycket kulturen förmår att ”betala i hyra” 
för varje dygn och kvadratmeter växthusyta som kulturen  
använder växthusen. Måttet kan användas för att jämföra olika 
kuturer. Observera att täckningsbidrag inte är detsamma som 
vinst. Ska beräkna priskrav beräknas måste kalkylen komplet-
teras med samkostnader.

Investeringskalkyl

Syftet med en investeringskalkyl är att visa de förväntade eko-
nomiska konsekvenserna av en investering, såväl lönsamhets-
mässigt som likviditetsfl öden.

Här visas ett exempel på investering i en fl ispanna. Investering 
innebär utbetalning och anges med minustecken i kalkylen. 
Förutom investering i anläggningen kan man behöva investera 
i t.ex. lager. 

I fl iken Betalningar anger man hur de årliga betalningarna 
kommer att bli som en följd av investeringen. Om exemplet 
med investering i fl ispanna innebär att byta ut en befi ntlig olje-
panna så rör det sig om att jämföra årliga bränsle- och skötsel-
kostnader för fl is med olja. 
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Om investeringen på något vis 
lånefi nansieras matas uppgifter om 
lånen in under fl iken Finansiering. 
Det fi nns möjlighet att ange lån  
med rak amortering, annuitetslån 
och amorteringsfri kredit.

Resultatet i investeringskalkylen 
presenteras som olika nyckeltal: 
nuvärde, genomsnittligt årligt över-
skott, pay-off  och internränta.

Det visas också ett överskådligt 
schema över årliga likviditetsfl öden 
för angiven kalkylperiod.

  

Fortsatt arbete

Förhoppningen är att odlare av 
prydnadsväxter, studenter inom 
trädgård m.fl . med hjälp av Kalkyl-
lådan enkelt skall kunna göra kalky-
ler. Ambitionen är att nu uppbyggd 
internetplattform, efter behov ska 
kunna byggas ut med fl er beräk-
ningshjälpmedel.  

Projektgruppen som har utarbe-
tat Kalkyllådan består av Gunnel 
Larsson, Grön kompetens AB samt 
från SLU Bengt Håkansson och Jan 
Larsson, med Lena Ekelund som 
ansvarig processledare.


