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Kalkyllåd
dan finns på www.gronko
ompetens.see och vänderr sig i första hand
h
till pryddnadsväxtod
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värmebeeräkning, eneergianalys occh investerinngsberäkningg. Kalkyllådan
n är framtaggen i samarbe
ete
mellan TTillväxt Trägåård och Grön kompetens AB
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Om K
Kalkyllåd
dan
Allmän
nt om Kallkyllådans användn
ning
Kalkyllåd
dan är ett pro
ojekt finansierat av Tillvääxt Trädgård (SLU) och Grön Kompettens AB. Syfte
et är att
ta fram h
hjälpmedel för
f företagsstyrning på Innternet för prydnadsväxt
p
todlare och ggrönsaksodla
are i
växthus. Kalkyllådan finns på http://www.groonkompeten
ns.se och är fritt
f att anvä nda för alla.
För tillfället finns sju olika hjälpm
medel: energ ianalys, inve
esteringskalkyl (enkel res pektive utökkad,
värmebeeräkning (enkel respektivve utökad) saamt bidragskkalkyl för pryydnadsväxterr och bidragsskalkyl
för grönssaker. Bidraggskalkyl för prydnadsväxt
p
todlare i växxthus räknar kalkyler per 1000 styck, per
dygnskvaadratmeter och
o totalt. Bidragskalkyl för grönsake
er passar tom
mat och gurkkodlare och räknar
r
2
kalkyler per 1000 m , per kg och totalt. Invessteringskalkyyl och värmeberäkning ärr generell och kan
användaas t.ex. för an
ndra odlingsiinriktningar. Energianalyys som tar fra
am energinyyckeltal vänder sig till
växthuso
odlare.
Man kan
n använda kaalkyllådan utan registreri ng eller väljaa att skapa ett konto (graatis). Fördele
en med
att skapaa ett konto är
ä att man då
å kan spara uuppgifter förr att senare justera, byggga ut etc. Uta
an konto
sparas in
nte värdena. Valet att vara inloggad eeller ej görs före
f
start av beräkning. M
Man måste från
f
början ha loggat in fö
ör att kunna spara sina uuppgifter.
När man
n väljer ett
del och inte är
hjälpmed
inloggad
d kommer maan till
vidståen
nde sida. Har man
konto seedan tidigaree
fyller maan i eget löseenord
vid A.
Har man
n inte konto
skapar m
man detta en
nkelt
genom aatt fylla i sin mejl‐
adress o
och ett löseno
ord
som man
n själv väljerr (vid
A). För een mejl‐adresss
kan man
n ha ett konto.
Vill man göra kalkyleer
utan att vara inloggaad
(och utan att kalkyleerna
sparas) kklickar man i
gröna teextfältet, vid B.
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Använ
ndningstip
ps
Förflyttaa med Tab‐taangent (tange
enten med ttvå pilar, till vänster
v
på ta
angentbordeet) eller geno
om att
peka och
h klicka med mus. Använd inte Enter‐‐knappen.
Spara – ssker vid tryck ”Spara”‐kn
napp eller au tomatiskt vid flik‐byte eller ”Calc”‐knnapp.
Värmebeeräkning spaaras under ”vväxthusets n amn” + ”kultturens namn
n” som du annger. Bidragsskalkyler,
Energian
nalys och Invvesteringsberräkning spar as under pro
ojektnamn.
Det finnss ingen anpaassad funktio
on i program met för utskkrift på skriva
are. Välj Arkivv/Skriv ut… för
f de
sidor du vill ha på paapper, så skriivs skärmbildden ut. Vill du att skärmb
bilden ska spparas i din da
ator så
välj att sskriva ut som
m pdf och spa
ara då. Dettaa kan göras oavsett
o
inlogg
gning eller ejj.

Bidra
agskalkyyl grönssaker i vväxthus
Bidragskkalkylen tar upp
u de kostn
nader och inttäkter som säärskilt uppko
ommer vid kuulturvalet.
Bidragskkalkylen berääknar kulture
ens täckningssbidrag till fö
öretagets sam
mkostnader.. Syftet kan vara
v
att
ta fram b
beslutsunderlag innan ku
ulturen start as dvs. en fö
örkalkyl. Det kan också vaara att följa upp
u en
genomfö
örd kultur (effterkalkyl).
Kalkylen görs genom
m att i tur och
h
h mata in
ordning klicka på och
uppgifteer i flikarna
Försäljniing(A), Planto
or/gödsel,
Emb/övrrigt och Arb//bränsle.
Kalkylen visas slutligen under
fliken Reesultat.
Ange förrst lämpligt projektnamn
p
n
(B) t.ex. företagsnam
mn och år.
ojektnamn ko
ommer man
Utan pro
inte vidaare till nästa flik. Om
kalkyl haar sparats tid
digare kan
den häm
mtas genom att
a klicka på
listen ovvanför flikarn
na, bredvid
”sudda” knappen. Med
M ”sudda”
ort en sparad
d och
tar du bo
markeraad kalkyl i listten.
Fyll i förssäljning totalt eller uppdelat på olikaa kvaliteter. Ange
A
kg och á pris per kgg. Du kan själv skriva
egna ben
nämningar i tomraderna. Försäljninggskostnad anges i procent. Försäljninggskostnaderna
beräknas i kalkylen i procent av försäljningsin
f
ntäkten, dvs. exkl. övrig intäkt.
i
Klickaa på ”Calc”‐kknappen
n flik‐byte.
(C) innan
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Klicka påå flik Plant/ggödsl (A).
Fyll i kosstnader för plantor,
p
substrat, gödsel, bekkämpning
pgifter. I tom
mraderna
m.fl. upp
(B) kan d
du anteckna vad olika
poster består av.
Plantkosstnader mataas in som
antal plaantor och ettt á pris.
Övriga p
poster matas in som
totala ko
ostnader. Kliccka i de
enskilda rutorna i tur och
ordning och fyll i längre ner i
m
inte
kalkylen. Alla rader måste
med nöd
dvändighet fyyllas i.

Vid egen
n planttillverkning kan du
u använda Kaalkyllådans Bidragskalkyl
B
för krukväxtter för att först göra
en egen plantkalkyl. Använd sen uppgifternaa i grönsakskaalkylens postt för plantkoostnader. Avssluta
Calc”‐knappe
en (C).
med att trycka på ”C
Byt sedaan till flik Emb/övrigt. Ma
ata in posterr som är aktu
uella för din produktion
p
ppå samma sä
ätt som i
tidigare flikar. Det måste
m
finnas både
b
mängd och pris i rader där det finns
f
rutor föör antal och á‐pris!
Vill du m
mata in ett to
otalbelopp fö
ör en kostnadd som egentligen skulle angetts
a
med styck och á‐‐pris så
skriv totalbeloppet i antal och 1 i motsvarandde ruta för á pris.
Välj flik A
Arb/bränsle (A). Här fylls i
uppgifteer om nedlaggda timmar
uppdelatt på lämpligaa grupper liksom
timkostn
nad i form avv lön och avggifter.
Ta även med eget arrbete i ägarfa
amiljen.
ön.
Prissätt eeget arbete med normlö
Ange om
m möjligt en uppdelning av
a de
totala tim
mmarna på kulturarbete
k
respektivve skörd och
h packning (B
B).
Uppgifteerna användss i Resultatfliiken för
att ange skördebund
dna kostnade
er. Det
är inte nödvändigt attt dela upp
timmarn
na, men då beaktas
b
arbetsko
ostnaden intee heller i
skördebundna kostn
nader.
g inte överennsstämmer med
m
Röd textt varnar i fall summan av kulturarbetee och skörd och packning
summa ttimmar från arbetskostnadsberäkninng.
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Ange därefter bränsllekostnader (D)i form av förbrukningg och á pris fö
ör upp till tree olika bränsslen. Vid
eräkning anv ändas. Om ren CO2 köpts så fyll i kvaantitet och á pris
behov kaan Kalkyllådaans värmebe
samt tan
nkhyra. Klickaa på Calc‐kna
app (E).
Klicka till sist på flikeen
Resultatt. Här finns
bidragskkalkylen i
samman
ndrag.
Kalkylen redovisas to
otalt,
2
o
kr samt kkr/1000 m och
kr/kg.
Samman
nställningen tar
t
enbart m
med de raderr du
angett b
belopp för occh
följer en fastlagd ord
dning.
B)är
Täckninggsbidraget (B
det bidraag som kultu
uren
ger till fö
öretagets
samkosttnader
(adminisstration,
underhååll, kapital).
Längst ner (C)redovissas
nyckeltal för arbete,
skörd i kkg/m2 och
skördebundna kostn
nader
(kr/kg).

Bidra
agskalkyyl för krrukväxteer
Bidragskkalkylen tar upp
u de kostn
nader och inttäkter som säärskilt uppko
ommer vid kuulturvalet.
Bidragskkalkylen berääknar kulture
ens täckningssbidrag till fö
öretagets sam
mkostnader.. Syftet kan vara
v
att
ta fram b
beslutsunderlag innan ku
ulturen start as dvs. en fö
örkalkyl. Det kan också vaara att följa upp
u en
genomfö
örd kultur (effterkalkyl).
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På flik In
ndata: Fyll i
produktiionsgren, antal odlad och
h
antal sålda. Klicka vid
dare i de
enskilda rutorna i tur och ordning
och fyll i längre ner i kalkylen. Alla
rader mååste inte med nödvändigghet
fyllas i. D
Det måste fin
nnas både
mängd o
och pris!
Vill du m
mata in ett to
otalbelopp fö
ör
en kostn
nad så skriver du 1 i
motsvarande ruta fö
ör pris/enhett.
Knappen
n Calc spararr och räknar
totalbelo
opp på samm
ma flik. Knappen
Calc flytttar också auttomatiskt
uppgifteer om antalett odlade och
antalet ssålda produkkter till de
poster so
om normalt räknas per
styck odlad respektivve såld. Du kan
k
klicka näär som helst på Calc för att
a
beräkna sidan. Uppggifter i enskild
da
or kan alltid justeras
vita ruto
manuelltt.
För att u
undvika att man
m av missta
ag skriver övver uppgifterr flyttar Calc enbart uppggifter till tom
mma rutor.
Fliken Reesultat samm
manfattar kalkylen
och tar b
bara med rad
der som inne
ehåller
indata‐värden (vid A i bilden) sam
mt
beräknar även värdeen per 1 000 sålda
växter (vvid B).
Om antaalet dygnskvaadratmeter har
h
angetts b
beräknas täcckningsbidrag per
dygnskvaadratmeter.
Täckninggsbidrag per
dygnskvaadratmeter signalerar
s
hu
ur bra
täckninggsbidrag en kultur
k
ger i re
elation
till hur ytta som används i växthuset.

Måttet ggör det möjligt att jämförra kulturer m
med olika anttal plantor per kvadratm eter eller olika lång odlin
ngsperiod.
Samtidiggt bör man också
o
jämföra
a med vilket totalt täckningsbidrag olika kulturkoombinationer ger.
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Energ
gianalyss
Syftet m
med Energianalys är att ta
a fram nycke ltal för växth
husföretagets energiförbbrukning.
Energian
nalysen kan vara
v
ett hjälp
pmedel t.ex. för att leva upp till regle
er enligt IP‐Siigill eller KRA
AV.
Normaltt räknar man nyckeltalen på
årsbasis.. Användaren
n anger vilke
en
kvantitett som använts av olika
energikäällor samt up
ppgifter om använd
a
växthusyyta och skörd
d. Nyckeltale
en tar
upp energianvändnin
ng m2 och pe
er kg
skörd elller per 1000 st skörd. Ma
an får
även ett mått på and
del förnybar energi
(%) och h
hur många koldioxid‐
k
ekvivalenter valda en
nergislag orssakar.
Beräknin
ngarna byggeer på uppgiftter från
Naturvårrdsverket
(www.naaturvardsverrket.se) feb 2010.
2

Energian
nalysen görs i två steg i flikarna vid A . På fliken Indata matas företagets
f
eegna uppgifter in.
Resultatet sammanställs i flik Resultat. Börjaa med att angge projektnamn, text förretags namn och år
s
bort e n beräkning..
(B). Tidiggare sparadee beräkningar hämtas vidd C. Här kan man också sudda
Under ”Dinaa värden” (D)) matas
in energiförbbrukning enligt de
enheter
e
(t.exx. m3, 1000 m3. ton,
MWh) som aanges för resspektive
energikälla.
e
För el finns två
t
alternativ
a
meed tanke på
beräkning avv andel förnyybar
energi.
e
Vid
V produktiionsdata (E) anges
använd
a
växt husyta och
produktioneens storlek.
Produktion kkan anges so
om kg/m2
(t.ex. för tom
mat eller gurka) eller i
1000 st (t.exx. krukväxter,
kruksallat, guurkor osv).
Tryck
T
sedan på Calc‐knap
ppen (F).
Du ser då oliika beräkningar i de
gråa
g fälten. KKlicka på flikk
”Resultat”
”
föör att få en
lning.
sammanställ
s
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I flik Ressultat sammaanfattas de
beräknade nyckeltalen som gjortts av
matade uppgiifter.
dina inm
Den övree delen(A) visar hur myckket
energi so
om använts och
o vilken mängd
m
koldioxid
d‐ekvivalenteer som energgivalet
fört med
d sig. Uppgiftterna visas uppdelat
per enerrgikälla och totalt.
t
Den ned
dre delen (B) redovisar
energian
nvändning occh koldioxid‐‐
ekvivalenter mätt peer m2 växthusyta och
per kg allternativt 1000 st. produktion.

Invesstering enkel
e
(in
nvesterin
ingskalk
kyl)
Syftet m
med investeringskalkylen är att se konnsekvensernaa av en invesstering, bådee lönsamhetssmässigt
och sett ur ett likvidiitetsperspektiv.
d investeringgskalkyl som beaktar ett begränsat anntal paramettrar.
Investering enkel är en förenklad
del kan det fö
ör en investeering beräknaas:
Med dettta hjälpmed





A
Annuitet (årskostnad invvestering), dvvs. en genom
msnittlig årlig
g kapitalkost nad
Första årets kapitalkostn
nad
G
Genomsnittllig årlig lönsa
amhet
Pay off tid (ååterbetalninggstid) med h änsyn till rän
nta

För att b
beräkna de tvvå sista punkkterna behövver en årlig besparing
b
alternativt öknning av inbeta
alning
matas in
n.

Investeringskalkylen görs
genom aatt successivtt fylla i
värden i fliken Indataa (A).
n är inloggad kan man
Om man
hämta ev. tidigare kaalkyler
B
genom aatt välja vid B.
Posternaa i fliken mattas in i tur
och ordn
ning. Vid C finns en
”Calc”‐kn
napp som man
trycker p
på när inmattning är
klar.
e
Börja meed att ange eget
projektn
namn.
Detta mååste göras fö
ör att det
ska bli en
n beräkning..
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Fyll i kalkkylperiodens längd, vilke
en bestäms aav den ekono
omiska livslä
ängden. Överrskatta inte
kalkylperiodens länggd ‐ även teknik som hålleer länge blir med tiden omodern.
o
An ge kalkylrän
nta (%) ‐
ofta används lånerän
nta, eventue
ellt med ett r isktillägg. Vid
d investering
g anläggningg anges de uttlägg,
som upp
pkommer förr att anskaffa
a och installeera själva invvesteringen. OBS! Skriv m
minustecken före
beloppet, eftersom det
d handlar om
o en utbet alning från företaget.
f
Om inveesteringen beedöms ha ettt restvärde vvid periodens slut anges detta. Restväärde kan varra både
positivt o
och negativtt. Positivt värrde betyder aatt man förvväntar sig att kunna avytttra begagnad
d
utrustnin
ng och då få in en slant för detta.
För att b
beräkna om investeringen
n är lönsam, anges den årliga
å
besparring som invvesteringen bedöms
b
föra med
d sig. Om man t.ex. investerar i en vääv för energibesparing i växthus,
v
så äär det den årrliga
besparin
ngen = den minskade
m
ene
ergikostnadeen, som ange
es. Istället fö
ör besparing av kostnade
er kan en
investeriing föra med
d sig ett ökatt täckningsbi drag. Detta beror
b
på typ av investeri ng.
En del in
nvesteringar görs utan att man förvänntar sig betydande positiiva inbetalni ngskonsekve
enser. Då
brukar d
det vara mestt intressant att
a se hur deen årliga kapitalkostnaden för investeeringen blir. Detta
kan ocksså vara aktueellt om man vill
v beräkna kostnader fö
ör t.ex. specialmaskiner vvilka sen kan
användaas vid bidragsskalkylering.
Klicka påå ”Calc”. Länggst ner redovisas då Årskkostnad för investeringen som annui tet och som kostnad
för första året. Annu
uitet betyder att avskrivnning och ränta har räknats ut så att årrliga belopp blir lika
perioden. Hyypotekslån brrukar fungerra så. Kostnad första årett motsvarar den
d
stora förr hela kalkylp
betalning det blir om
m investeringgen fördelas jjämnt över åren
å
och ränta betalas föör hela belop
ppet.
Detta mo
otsvarar vid lån med rak amortering = första åretts betalning.
I fliken R
Resultat finns ytterligare redovisning av resultatm
mått. Överst visas genom
msnittligt årliggt
överskottt (underskottt om investeringen inte går ihop)förrutsatt att investeringen görs. Pay off‐tid
redovisaas också.
Tabellen
n visar hur deet årliga
penningfflödet bedöm
ms bli om
investeriingen görs. Betalningar (A)är
de ut‐ occh inbetalnin
ngar som görrs utom
räntor och amorterin
ngar. Årlig rä
änta (B)
er ute
beräknas på de penggar man ligge
med pgaa. av investerringen.
Ackumulerade betalningar (C) vissar
successivvt hur myckeet pengar inkkl.
kalkylrän
nta man liggeer ute med pga.
p
investeriingen. Vid en
n normal
besparin
ngsinvesterin
ng börjar dett med
ett negativt belopp, som sen min
nskar
nd som besp
paringar görss.
efter han
Det år acckumuleradee betalningarr skiftar från negativt till positivt mottsvaras av paay off tid‐inklusive
ränta. En
nkelt sagt vissar modellen
n ungefär hurr flödet skullle bli om man finansierarr investeringen med
en checkkräkningskreedit.
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Invesstering utökad
u
(invester
(
ringska
alkyl)
Syftet m
med investeringskalkylen är att se konnsekvensernaa av en invesstering, bådee lönsamhetssmässigt
och sett ur ett likvidiitetsperspektiv. Jämfört med den enkla modellen
n finns i den utökade en större
möjligheet att beakta fler parame
etrar. Den utöökade mode
ellen passar t.ex.
t
om mann ska bygga ett
e
växthus och vill räkna på hur dettta lönar sig ooch hur likvid
diteten blir med
m hänsyn ttill belåning..
dellen också användas föör att räkna på
p t.ex. investeringar för energi‐ ellerr
Naturligttvis kan mod
arbetsbeesparing. Mo
odellen är teo
oretiskt sett mer korrektt än den enkla modellen..
Med investering utökad ges möjlighet att:
 A
Använda upp
p till fyra olikka årliga betaalningar
 JJustera årligaa betalningar med index
 Beakta olika finansieringgsalternativ

Investeringskalkylen görs genom
m att
successivvt fylla i värd
den under de
e
olika flikkarna (A).
Om man
n är inloggad kan man hämta
tidigare egna kalkyleer vid B.
Den förssta fliken, Alllmänt,
innehålleer en del allm
männa
uppgifteer. Börja med
d att ange
projektn
namn (vid C).. Du måste byta
ut ”Mitt projekt” till något annatt.
Fyll i kalkkylperiodens längd, vilke
en
bestämss av den ekon
nomiska
livslängd
den. Överskaatta inte
perioden
ns längd ‐ även teknik som
håller län
nge blir med
d tiden omod
dern.
Ange kallkylränta (%) ‐ ofta används låneräntta + några prrocent för rissktillägg.
Vid invesstering anlägggning anges de utlägg, ssom uppkom
mmer för att anskaffa ochh installera själva
s
investeriingen. OBS! Skriv minusttecken före bbeloppet, efttersom det handlar
h
om een utbetalnin
ng från
företageet.
Om inveesteringen beedöms ha ettt restvärde vvid periodens slut anges detta. Restväärde kan varra både
positivt o
och negativtt. Positivt värrde betyder aatt man förvväntar sig att kunna avytttra begagnad
d
utrustnin
ng och då få in en slant för detta.
Möjligheet finns ocksåå att ange in
nvestering drrift och restvvärde sista året för drift. Vid investerring i
växthus kan investerring drift bestå av betalniing för att kö
öpa på sig förnödenheterr och bygga upp ett
lager av växter. Restvvärdet drift motsvarar
m
i eexemplet de
e pengar som
m kan realiserras när odlingen
upphör o
och lagret sääljs ut.
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Här har eett tidigare projekt
p
hämtats.
Investering innebär
utbetaln
ning och ska därför
d
anges med minusteccken.
a
Generelllt gäller att alla
förväntaade inbetalningar är
positiva medan
ningar, t.ex.
utbetaln
investeriingen, ska vaara
negativaa.
Längst ned på fliken visas en beräkning över Årskostnad för investeringen som annnuitet och som
s
kostnad för första årret. Annuitett betyder att avskrivning och ränta ha
ar räknats utt så att årliga
a belopp
blir lika sstora för helaa kalkylperio
oden. Hypoteekslån brukar fungera så. Kostnad förrsta året motsvarar
den betaalning det blir om investe
eringen förd elas jämnt över
ö
åren och
h ränta betal as för hela beloppet.
b
otsvarar vid lån med rak amortering = första åretts betalning. Beräkningeen görs vid trryck på
Detta mo
napp längst ned eller om
”Calc”‐kn
m du klickar ppå Allmänt‐fliken.

I fliken B
Betalningar anges
a
vid A de årliga
betalningar som
investeriingen för meed
sig. Ta in
nte med lån,
räntor eller
investeriingen. Inmattning
kan göraas för maximalt
fyra betaalningsserierr. För
t.ex. en iinvestering som
s
spar eneergi ska det
belopp ssom årlig
betalning för energin
n
minskar med tas upp
p och
då utan minus‐ teckeen.
Du kan m
mata in direkkt i
varje rutta. Om det är
samma b
belopp varje år
kan man
n mata in ett
värde årr 1. Ange sen
prisökn//år (B) och klicka
på långaa knappen ”R
Räkna
dena.. ” (B).
upp värd
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I exemp
plet är det ifyyllt 80 000 år 1
och 2 % inflation occh därefter
klickat på knappen ”Räkna upp
värdena…”
Exemp
plet på bilden
n utgör en
beräkning för att byyta ut en
oljepan
nna mot en flispanna. Här
motsvaarar Bet.seriee 1 årlig
minskn
ning av självaa
bränsleekostnaden som
s
flispannan
bedöms föra med sig
s jämfört med
m
tidigaree oljeanvänd
dning.
Vid inveestering i ettt växthus kan
n
t.ex. en
n betalningssserie användas
för förssäljningsintäkkterna, en fö
ör
energikkostnader, en
n för övriga
kulturkkostnader sam
mt en för
samkosstnader och underhåll. Man
M
kan då göra individuella
ningar/år och
h tydligare rä
äkna
prisökn
på känsslighet i investeringen. I en
e
sådan b
beräkning an
nges
kostnad
derna med minustecken
m
före.
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Fliken Finansiering
användss om investerringen
ska låne‐‐finansieras. Det
finns fyra olika altern
nativ.
Lån 1 och 2 har rak
amortering, Lån 3 ärr ett
annuitettslån medan Lån 4
fungerarr som en
checkräkkningskredit,, där
lånet am
morteras i sin
n
helhet m
mot slutet av
löptiden. Annuitet in
nnebär
att betallning för låneet
(ränta + amortering)) blir
lika stor varje år.
Vid A fyller Du i
opp, ränta occh
lånebelo
löptid. K
Klicka därefteer på
den långga knappen en
e bit
under B:: ”Beräkna
amortering…”. Då
redovisaas hur årlig
amortering och ränta
bedöms bli.
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Den sistaa fliken visarr
Resultatt. Vid A finns en kort
förklarin
ng och vid B visas
v
fyra olikaa lönsamhettsmått
som också är
kommen
nterade utifrrån
resultateet i Din kalkyyl.
Vid C vissas alla betalningar
som kalkkylen utgår från i
löpande priser. Kolumnen
ä
Summa betalningar är
förväntaat likviditetsfflöde de
enskilda åren. Kolum
mnen
Nuvärdee (skriven meed
svagare text) innebär att
o till
betalningen räknas om
nutid meed hjälp av
kalkylrän
ntan. Ju längre fram
i tiden en betalning ligger,
l
desto läggre värde har
betalningen i dag.
Nyckeltaalet Årligt överskott
är beräkknat med nom
minell
ränta, vilket innebär en
förenklin
ng. Förklaring finns i
den svaggare texten.

Värm
meberäkning enk
kel
Syftet m
med värmeberäkningar ärr att beräknaa hur mycket energi ett växthus använnder. Till exe
empel
detta om Du ska göra en bidragskalkyyl för en kulttur eller omg
gång. Det finnns två varianter av
behövs d
värmebeeräkning. Modellerna ha
ar många likhheter och räkknar principiellt på samm
ma sätt. En skkillnad är
att i den enkla modeellen har en del
d uppgifterr om växthussens utformn
ning och isoleering lagts in
n
nmässigt dvss. det är färre
e uppgifter ssom ska mataas in. Den en
nkla modelle n saknar mö
öjlighet
schablon
att autom
matiskt mixaa olika energikällor i berääkningen.
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Värmebeeräkningen utförs
u
i tre
steg med
d inmatning under olika
flikar (A i bilden). Om
m man är
d sparas berääkningarna
inloggad
och kan hämtas in viia val vid B.
Första fliken, Värme,, samlar data
a
kring varr växthuset finns
f
och
uppvärm
mning. Välj den
d ort som
stämmer bäst bland 12 möjliga
klimatom
mråden.
Bränslesslag, energiväärde
(innehåll) och verkningsgrad
finns som
m förval. Eneergivärde och
h
verkninggsgrad kan ju
usteras för
förvalda bränsleslag..
Saknas läämpligt förvaal för bränsle
eslag, så väljj Annat och ange
a
själv en
nergivärde occh verkningsgrad för den
n enhet
som är aaktuell för brränslet.

I flik Växxthus anges data
d
om
växthuseet. Vid A angges ett namn
och om D
Du vill spara ett nytt hus
anger Du
u bara ett nyytt namn härr.
Övriga data om växthuset fylls i
b
successivvt på sidan bl.a.
täckmaterial och om
m väv finns.
hus är lite meer
Många h
kompliceerade än vad
d som kan
anges häär. Du får då välja så likt
som möjjligt och kan även använd
da
Korrektio
onsfaktor för att korrigera
(t.ex. inn
nebär 1,2 attt värdena
räknas u
upp 20 %).
Om man
n klickar på Calc
C vid C erh
hålls fakta om
m växthuset vid D. Samtidigt sparas ddata.
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Flik Räkn
na innehållerr fakta om hu
ur
växthuseet används.
Fyll i nam
mn på kulturren samt starrt‐
och slutvvecka. Klickaa därefter på
knappen
n Visa vid A varvid
v
de
aktuella veckorna vissas. Utseend
det i
veckotab
bellen varierrar beroende
e på
indata under fliken Växthus
V
(om
belysning är större än 0 W/m2 visas
där antal tim
kolumn d
mmar belysniing
kan angees). Kolumneerna C och D
visas om
m man angettt att väv finns.
Om det äär samma ytta samtliga
veckor kkan man fyllaa i antal m2 vid B
och klickka på knappeen Fyll.

o dagtemp
p. Fyll i ett väärde längst upp och klicka
a på Fyll‐knaappen. Du ka
an också
Samma ggäller natt‐ och
mata in uppgifter dirrekt i de olika
a vecko‐rutoorna. Observera att det är uppgifternna som står i de
na som används vid berääkningen.
enskilda veckorutorn
peciell. Om väärdet är 0 occh man klicka
ar på Fyll så blir antalet timmar
t
Tim väv på natten vid C är lite sp
d nattens längd, dvs från solnedgång till soluppgåång. Fyller ma
an i t.ex. ‐2 ooch klickar på Fyll blir
lika med
det natteens längd miinus två timm
mar. Om ma n även t.ex. använder vä
äv två timmaar på morgon
nen efter
solens uppgång fyller man i 2 på aktuella vecckor vid D.
Om du ggör flera berääkningar för en kultur så välj kulturnaamn så att du undviker aatt skriva öve
er.
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Den sistaa fliken visarr resultatet fö
ör
värmebeeräkningen. I den övre de
elen,
vid A, vissas beräknad
d kostnad och
energiåttgång samt antal dygnsm
m2.

Vid B fraamgår veckovvis förväntad
d
energian
nvändning occh till höger ett
enkelt diagram som visar den
energiåttgången veckka för vecka.
Uppgifteer om veckoaanvändning
uttrycks som nettoenergi. För
d nettoenergi den
belysning avses med
del av tilllförd belysningsenergi so
om
tillgodoggörs uppvärm
mning.
Program
mmet räknar att 90 % av
belysningsenergin tilllgodogörs
mning.
uppvärm
Längst ner finns sum
mma
nvändning sååväl netto som
energian
brutto.

Värm
meberäkning utö
ökad
Syftet m
med värmeberäkningar ärr att beräknaa hur mycket energi ett växthus använnder. Till exe
empel
detta om Du ska göra en bidragskalkyyl för en kulttur eller omg
gång. Värmeeberäkning kan också
behövs d
göras för att studeraa hur olika typer av bespaaringsåtgärder påverkar energiförbruukning. I den
n utökade
värmebeeräkningen finns möjlighet att varieraa olika energgimässiga förrutsättningarr beträffande
täckmaterial, vävar, sockelisoleriing etc.
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Värmebeeräkningen utförs
u
i tre
steg med
d inmatning under olika
flikar (A)). Om man ärr inloggad
sparas beräkningarna och kan
hämtas iin via val vid B.
Första fliken, Värme, samlar data
a
kring varr växthuset finns
f
och om
bränslesslag. Välj den
n ort som
stämmer bäst bland 12 möjliga
klimatom
mråden.
Välj aktu
uella bränsleslag (C). Upp
p
till tre ollika kan kombineras.
Bränslesslag, energiväärde
(energiin
nnehåll) och
verkninggsgrad finns som
s
förval.
Man kan
n ange egna bränslen och
h
även justera förvalen
ns värden.
nsleslagen måste även an
nges hur storr andel (%) avv energin (ne
etto), varje bbränsleslag står
s för.
För brän
Bränslep
pris, elpris till belysning och
o andel av energislag kan
k antingen för hela berräkningsperio
oden
eller vecckovis. Vill man ange för hela periodeen fylls uppgiifterna i direkt i fliken Väärme, som i
ovanståeende bild. Klicka där efte
er på ”Calk”‐kknappen (D). Då kommer ett medelppris att redovvisas på
sidan. Fö
ör att ange veckovis klickkar man ocksså ”Calk”‐knaappen (D) och därefter påå knappen ”Mer
detaljeraat” (E).
Efter klicck på knappeen
”Mer detaljerat” visaas en
ny sida: SSpecificering
g av
energi. A
Ange start occh
slutvecka för beräkningen
överst. K
Klicka därefteer på
knappen
n ”visa”. Däreefter
anges en
nergipriser och
andel för respektive
bränslesslag för varje vecka.
Detta kaan göras geno
om att
peka, klicka och skrivva i
varje rutta (B). Om fleera
veckor ska ha samma värde
kan ”Fylll”‐knapparnaa (A)
användaas. Skriv värd
det i
rutan ovvanför ”Fyll”. Klicka
på ”Fyll”” så skrivs värdet in
i rutornaa under.
Manuell justering gö
örs där så beh
hövs. Även fför el till belyysning kan ve
eckouppgifteer matas in. Avsluta
A
med att klicka på knaappen ”Spara” (D). Ångraar man sig kaan denna sid
da suddas ge nom att klickka på
”Sudda aalla dessa specialdata”. Stäng
S
därefteer sidan geno
om att klicka
a på texten ” stäng detta fönster”
f
under ”sspara”‐knapp
pen(D).
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Om veckkovisa uppgiffter
har lagtss in kommer
fliken Väärme att se ut
u
motsvarande som påå
bilden. D
Det saknas nu
rutor förr att ange
bränslep
pris (A), andeel
av respeektive
bränslesslag och elpriis
för belyssning.
Om sidan ser ut så här
och man
n istället vill
ange upp
pgifter för en
n
hel perio
od kan
veckoup
ppgifter tas bort
b
genomattt klicka på
grön knaapp ”Mer
detaljeraat”och däreffter
sudda.
pen innan duu klickar på ”mer detaljerrat” eller inn an du byter till flik
Obs klickka alltid på ”Calk”‐ knapp
”växthuss”.
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I fliken V
Växthus angees
först växxthusets nam
mn
(A). Nam
mn måste
anges fö
ör att man seen
ska komma vidare.
Växthuseets mått
matas in
n vid B. Bild till
höger fö
örklarar olika
begrepp
p.
Välj stan
ndard sockel
eller isollerad sockel.
Vid god isolering run
nt
om högrre upp än en
normal ssockel, angess
sockelhö
öjden så högt
som isoleringen
sitter.Väälj
täckmaterial i tak
samt i sidor och
gavlar. V
Välj bland
förvalen eller ange
annat täckmaterial.
Sen väljeer man själv
relevantt U‐värde i lilla
rutan bredvid de olikka
täckmaterialen.
Modellen ger förslagg
på U‐värrden för de
valbara aalternativen.
U‐värden
na representterar ”växthu
usskalets” saammantagnaa energimässsiga status.
Ange därefter vilken eller vilka tyyper av väva r som finns, besparing (%
%) under denn tid väven är på,
samt vilkka glasytor väven täcker. För de angivvna vävtyperna visas förslag på bespparing i % förr de olika
vävtyperrna. Förslag kan justeras.
Om växtthuset är sam
mmanbyggt med
m annan uuppvärmd byyggnad eller har t.ex. en vvälisolerad
norrgaveel, anges hurr stor väggyta
a som gränsaar mot annat hus/som har fast isolerring och ett (lågt) U‐
värde för väggytan. Välj mellan tre
t olika vinddläge, dvs. ettt uttryck förr hur blåsigt det är. Ange
e
belysning i W/m2 (mäts på golvyttan)om det äär aktuellt.
Klicka däärefter på ”C
Calk”‐knappe
en (D). Till hööger(E) visas då uppgifterr om bottenyyta och om hur
h stora
de glasade ytorna ärr, samt beräkknade U‐värdden med och
h utan vävar.
Om man
n vill göra en generell upp
p‐ eller nedrääkning av de
e beräknade värdena kann rutan
korrektio
onsfaktor an
nvändas. Stårr det 1 i ruta n betyder de
et att ingen justering görrs. Skriver ma
an 1,1
räknas U
U‐värden upp
p med 10 % (multiplicera
(
as med 1,1). Skriver
S
man 0,9 kommerr värden att
multiplicceras med 0,9, dvs. de minskas med 110 %.
Avsluta aalltid med attt klicka på ”C
Calk”‐knapp en innan flikken Räkna väljs.
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I fliken R
Räkna anges hur
växthuseet används. Börja
B
med att ange namn på
kultur/ b
beräkning (A).
Fyll i starrtvecka och
slutvecka (under A).
Klicka påå ”Visa”. Det
skapas d
då en vecko‐
tabell. U
Utseendet
varierar beroende påå
indata under fliken
Växthus.. Om belysning
är störree än 0 W/m2 visas
där antal tim
kolumn d
mmar
belysning kan anges..
Kolumneerna D och E
visas om
m man angettt att
en väv finns. Finns tvvå
vävar ko
ommer
ytterligare två kolum
mner
att visas.
Värden aanges därefter i
samtligaa rutor i
kolumneerna.
Om fleraa veckor ska ha samma värde kan inm
matning snab
bbas upp gen
nom att skrivva värdet i ru
utan över
gröna ”FFyll”‐knappen
n (B) och därrefter klicka på ”Fyll”. Vid
d behov ändras i enskildaa veckorutorr. Varje
uppgift h
har egen ”Fyyll”‐knapp. Observera attt det är uppggifterna som står i de ensskilda veckorrutorna
som anvvänds vid berräkningen. Fu
unktionen ”FFyll” för väv (D och E) är lite speciell. Om värdet i rutan
över ”Fyyll” är 0 och man
m klickar ”Fyll”
”
så blir aantalet timm
mar väven an
nvänds lika m
med nattens längd,
dvs. från
n solnedgångg till soluppgå
ång. Fyller m
man i t.ex. ‐2 och klickar på
p ”Fyll” ova n E blir
vävanvändning natteens längd minus två timm
mar. Om man
n istället anvvänder väv tvvå timmar på
å
morgoneen efter soleens uppgång fyller man i 2 på aktuellaa veckor.
I flik Ressultat (A)redo
ovisas överstt
energian
nvändning avv angivna
energislaag och kostn
nad för var occh
en och sammanlagt. Vidare ange
es
dygnskvadratmetrar, vilkket
antalet d
är samm
ma som yta multiplicerat
m
med dett antal dygn som
s
beräkning
gjorts för. Uppgiften kan användas
för beräkkning av täckkningsbidragg
per dygn
nskvadratmeeter i
bidragskkalkyl för krukväxter. Den
n
beräknade energianvvändningen
avser beehov för att hålla
h
temperaaturen. För sttyrning av fu
ukt
tillkomm
mer ytterligarre
energibeehov.
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En redovisning per vecka finns i den nedre delen (B). Tabellerna visar energibehov netto för
uppvärmning och belysning mätt i MWh. Om belysning används förutsätts av 90 % av
belysningsenergin kommer uppvärmningen tillgodo. En summa av brutto energibehov vilken baseras
på valda verkningsgrader för de olika energislagen finns längst ner i tabellerna. Brutto energi är
större än netto energi utom vid användning av värmepump. Energibehov per vecka visas också i
diagram till höger(C).

Villkor för användning och kontaktuppgifter
Utgivare kan inte ställas till svars för eventuella fel eller feltolkningar. All användning sker på egen
risk. Räknehjälpmedlen är självinstruerande men vid behov av hjälp med ditt kalkylarbete är du
välkommen att vända dig till Grön kompetens. Om du behöver hjälp gäller att korta enkla frågor för
att använda räknehjälpmedlen besvaras gratis. Mera omfattande konsultation debiteras efter
nedlagd tid.
Vänd dig till Grön kompetens AB om Du behöver hjälp.
Mejladresser och telefonnummer hittar du på http://www.gronkompetens.se
Information om Tillväxt Trädgård (SLU) finns på http://tillvaxttradgard.slu.se
Arbetsgrupp för kalkyllådan har varit: Gunnel Larsson, Grön kompetens AB, Bengt Håkansson och Jan
Larsson SLU.
Projektansvarig: Lena Ekelund, SLU och Gunnel Larsson Grön kompetens AB

Om Tillväxt Trädgård
Tillväxt Trädgård är ett projekt som syftar till att ge förutsättningar för ökad konkurrenskraft och
tillväxt inom trädgårdsnäringen genom nytänkande och samarbete.
Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling:
Europa investerar i landsbygdsområden, SLU, LTJ‐fakulteten Alnarp,
LRF/GRO, Hushållningssällskapen i Malmöhus, Halland och Kristianstad,
Lovang Lantbrukskonsult AB, Mäster Grön samt Prysek.
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