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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. 

 

 


