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Om handboken
Denna handbok är ämnad att ge vägledning till lantbrukare och rådgivare som
arbetar med att minska energianvändningen.
Medarbetarna har på bästa sätt använt sig av uppgifter från forskning, provningar och praktiska erfarenheter. Man beskriver möjligheter till effektivisering,
dock utan några garantier.
När produkter och märkesnamn anges så är det endast för information och som
exempel. Det gäller också bilderna. Meningen är inte att framhålla vissa produkter och tillverkare och att därmed utesluta andra.
Handboken är indelad i olika avsnitt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Energieffektivisering grunder
Energi, grunder
El och elmotorer
Spannmålskonservering, spannmålstorkning
Ventilation
Belysning
Utgödsling
Utfodring
Grisproduktion
Mjölkning
Uppvärmning

Handboken har tagits fram inom LRFs projekt Underlag energieffektivisering
med finansiering från landsbygdsprogrammet.
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Vad är energieffektivisering?
Energieffektivisering innebär att man använder mindre energi för att uträtta samma arbete eller producera samma sak. Man ser till att få ut mer av varje insatt kWh.
Det finns program för energieffektivisering både inom Sverige och EU. En handlingsplan från 2009
säger att vi ska energieffektivisera Sverige med 20 procent fram till 2020. Planen följer det europeiska
energitjänstedirektivet. Lantbruksnäringen har också krav på sig att effektivisera, men det är inte bara
ett tvång. En effektivisering kan sänka kostnaderna och förbättra konkurrenskraften.

Energieffektivisering

ghet
försörjningstryg

miljö

Det finns flera skäl att energieffektivisera.

konkurrenskraft

Man kan säga att inriktningen på energieffektivisering står på tre ben.

klimat och

Bild 1.

Det finns minst sex goda skäl att energieffektivisera
Energikostnaderna sänks
Sänkta energikostnader ökar konkurrensmöjligheterna
Lägre energibehov gör det lättare att klara stigande energipriser
Lägre energianvändning minskar klimatproblem (fossila bränslen orsakar utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet)
Mindre behov av ny energitillförsel minskar behovet av kärnenergi, av importerad energi
och ger tryggare energiförsörjning
Energi är en globalt begränsad resurs som vi alla måste hushålla med
(www.bioenergiportalen.se)

Både direkt och indirekt energianvändning behöver effektiviseras
Med energieffektivisering menar vi i allmänhet att vi ska spara på elenergi, dieselolja, bensin, eldningsolja o.s.v. Vi tänker då på den direkta energin. Det finns också anledning att tänka på hur vi använder den indirekta energin och då menar vi den energi som används för att tillverka och distribuera
de insatsvaror som lantbruket behöver. Tydligt exempel är användningen av mineralgödsel. Det behövs
12 kWh för att tillverka 1 kg kväve, mest i form av naturgas. Mineralgödseln är lantbrukets tydligaste
exempel på användning av indirekt energi. Viktig är den också, eftersom den är av samma storleksordning som den direkta energianvändningen i dieselolja. Den effektiviseringen har stor betydelse för det
globala perspektivet på energiförsörjning och klimat/miljö.
Vad som är direkt energi och indirekt energi behandlas mer i handbokens del 2: Energi, grunder.
4

Omställning från fossilberoende
Att ställa om uppvärmning till biobränsle från eldningsolja är viktigt av flera skäl och vi ser det som en
del i energieffektiviseringen. Vi får då bortse från att eldning med biobränsle egentligen har större förluster än eldning med olja. Mer energi i biobränsle måste tillföras för att man ska få ut samma energimängd som med olja. Oljepannan har bättre verkningsgrad än biobränslepannan, när man ser till definitionen:
Nyttig energi (arbete, värme)
Verkningsgrad =
Tillförd energi i bränslet

Trots det brukar vi se omställning till biobränsle som en effektiviseringsåtgärd. Har man fått beslut om
energikartläggningscheck från Energimyndigheten och ska redovisa en åtgärdsplan så är detta faktiskt
en åtgärd som man kan ta upp i planen.

Energieffektivisering på gården – ökade energikostnader är ett gott skäl
För lantbrukaren betyder det mycket att minska gårdens energianvändning. Kostnaderna sjunker och
företaget blir inte lika känsligt för kommande energiprishöjningar. En rimlig gissning är att energin blir
dyrare framöver, marknadspriserna på fossila bränslen som dieselolja och eldningsolja kommer att
stiga. Samtidigt minskar återbetalningen till lantbruket av koldioxidskatten. Riksdagsbeslut påverkar
energikostnaderna för dieseloljan på följande sätt:
2011 - 2012

återbetalning av koldioxidskatt 2,10 kr/l

2013 - 2014

återbetalning av koldioxidskatt 1,70 kr/l
ökad energiskatt 0,20 kr/l

förändring 0,40 kr/l
förändring 0,20 kr/l

2015

återbetalning av koldioxidskatt 0,90 kr/l

förändring 0,80 kr/l

Från 2012 till 2015 ökar alltså dieselkostnaderna bara genom skatterna med 1,40 kr/l.

En del av skatten på eldningsolja återbetalas också, men återbetalningen trappas ned liksom för dieseloljan. För 2012 och 2013 återbetalas 2670 kr/m3 - att jämföra med 3171 kr/m3 för år 2010.
År 2015 minskar återbetalningen av koldioxidskatten ytterligare. Hela återbetalningen beräknas då bli
ca 1770 kr/m3. Alltså blir eldningsoljan ca 900 kr/m3 dyrare år 2015 jämfört med 2012 enbart genom
förändrade skatteregler.
Den lantbrukare som energieffektiviserar gör också en betydelsefull insats för klimat och miljö. Det
gäller alla energislag, även elenergi. Vi vet också att energi är en globalt begränsad resurs som vi måste
hushålla med. Det finns nationella målsättningar och lantbruksnäringen måste göra sin del av läxan
liksom andra näringar, hushåll och privatpersoner.

Nyckeltal – ett användbart mått på effektiviteten
Det är bra att mäta energieffektiviteten. Det kan vi göra med nyckeltal, som anger hur mycket energi
som används i förhållande till det som produceras. Ju lägre nyckeltal desto energieffektivare är produktionen.
produktionsgrenens energianvändning (kWh)
nyckeltal =

kWh
=

produktionsvolym (enheter)

enhet
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Med hjälp av ett nyckeltal för egna gården kan man jämföra sig med andra med samma produktion och
liknande förutsättningar. Ännu bättre är det att följa utvecklingen på egna gården. Då gäller det inte
bara att ”snåla” med energin. Om man kan hålla en hög avkastning och med låga förluster så påverkar
ju det också nyckeltalet i positiv riktning. Man ska ju heller inte snåla med energin på ett sådant sätt att
det blir negativ påverkan på avkastning och kvalitet.
Man ska också ha i minnet att årsmånsvariation och andra faktorer orsakar att nyckeltalet varierar mellan åren. Yttre faktorer påverkar nyckeltalet.
I mjölkproduktionen används nyckeltalet kWh per kg mjölk och i slaktsvinsproduktionen kan nyckeltalet vara kWh per slaktsvin eller kWh per kg.

Tabell 1. Exempel på nyckeltal i rapporten Kartläggning av energianvändning på lantbruk 2008.
Produktionsgren

Nyckeltal, medeltal

Därav elenergi

Mjölkproduktion, 45 gårdar

0,154 kWh per kg mjölk

0,122 kWh/kg

Slaktsvinsproduktion, 14 gårdar

29,4 kWh per slaktsvin

26,4 kWh/slaktsvin

Smågrisproduktion, 6 gårdar

47,9kWh per slaktsvin

39,7 kWh/slaktsvin

Variationen är stor mellan gårdarna. Det visar följande diagram med nyckeltal från 14 gårdar med
mjölkgrop.

Energianvändning och fördelning på de jämförda gårdarna, kWh/kg mjölk
Kategori: Lösdrift, grop
Besättningsstorlek i medeltal 141 kor
0,250
Övr övr energi
Övrigt diesel
0,200

kWh/kg mjölk

Övrigt el
Mjölkning
0,150
Belysning
Utgödsl. diesel
0,100
Utgödsling el
Ventilation
0,050
Utfodr. diesel
Utfodring el
0,000
53

61

58

52

57

54

60

59

56

62

51

63

55

64

Gårdarna är sorterade i storlek med största, 300 kor, längst till
vänster och minsta, 70 kor, längst till höger

Bild 2. Energianvändning, nyckeltal från 14 gårdar med mjölkgrop. Fördelningen mellan olika moment i produktionen framgår av staplarnas indelning. I värdena ingår även rekryteringens energianvändning.
( LRF Konsult. Kartläggning av energianvändning på lantbruk 2008)
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I följande diagram, bild 3, visas hur energianvändningen fördelas mellan olika moment i produktionen.
Fördelningen på gårdarna (vägt medeltal)
14 gårdar

Övrigt el
6%

Övrigt diesel
0%
Utfodring el
10%
Utfodr.
diesel
16%

Mjölkning
29%

Ventilation
13%
Belysning
18%

Utgödsl.
diesel
2%

Utgödsling
el
6%

Bild 3. Diagrammet visar hur energianvändningen fördelas mellan olika moment i medeltal. Underlaget är detsamma som i bild 2. Diagrammet ger en fingervisning om var sparåtgärder bör sättas in.
( LRF Konsult. Kartläggning av energianvändning på lantbruk 2008)

Om man anger nyckeltal, så måste man också bestämma systemgränserna. Man måste till exempel veta
var i foderkedjan det går en gräns mellan växtodlingen och mjölkproduktionen. I den undersökning
som diagrammen i bilderna 2 och 3 kommer från, började mjölkproduktionens energianvändning att
räknas när fodret hämtades från plansilo, rundbalslager, spannmålssilo o.s.v. För utgödsling avslutades
den när gödseln hamnat i stora gödsellagret. Det medför att lastning, utkörning och spridning av stallgödsel räknas till växtodlingen. Dit räknas också skörd och inläggning av spannmål, hö, ensilage o.s.v.
Nyckeltal beräknas vid energikartläggningar genom Energikollen (Greppa näringen). KRAV har fastställt regler om obligatorisk energikartläggning (2012) för gårdar med minst 100 djurenheter eller en
energianvändning om minst 500 MWh/år. Se tabell 2.

Tabell 2. KRAVs tabell över nyckeltal 2012 (Regler för KRAV-certifierad produktion utgåva 2012)
Produktionsgren

Nyckeltal

Fältarbete i växtodlingen

Liter/hektar

Levererade animalier

kWh/kg mjölk
kWh/diko och kalv (till 220 dagars ålder)
kWh/kg nötkött (levandevikt)
kWh/slaktsvin
kWh/smågris
kWh/lamm
kWh/kg ägg
kWh/kyckling

Torken

kWh/kg borttorkat vatten
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Vid en energikartläggning på gården går lantbrukare och rådgivare tillsammans runt och inventerar
elförbrukare och andra energianvändare. Samtidigt finns möjligheter att hitta åtgärder för förbättringar.
Energieffektivisering handlar mycket om att stänga av, att låta motorer och utrustningar vara på bara
när det behövs. Det är också att planera användningen, att korta transportvägarna, att förbättra verkningsgraden och minska onödiga förluster, att justera, rengöra och ställa in o.s.v.

Åtgärder på tre nivåer
När man pratar om hur man ska effektivisera energianvändningen är det bra att prioritera åtgärderna
efter hur lätta de är att genomföra. Många åtgärder kan göras snabbt och enkelt och ofta utan kostnad.
Andra åtgärder tar lite tid och medför någon investering, större eller mindre. Här behöver man kanske
göra en prioriteringsordning beroende på sparpotential och kostnader. Man brukar indela åtgärder i tre
nivåer så att man får en bättre struktur.

3
Byta system

2
Byta utrustning, komponenter

1
Ändra rutiner, planera, justera, rengöra…

Bild 4. Åtgärder för energieffektivisering kan delas in i tre nivåer eller tre steg. Man börjar med de åtgärder
som inte kostar något. Sedan kommer byte av utrustning eller kompletteringar, alltså åtgärder, som medför
investeringar. Den tredje nivåns åtgärder är mer långsiktiga.

Första nivåns åtgärder

3
2
1

Här handlar det inte om att investera utan om att planera och att ändra rutiner och beteende. Det finns
möjligheter att spara energi med enkla medel och utan kostnader. Några exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Släcka lampor när de inte behövs
Lära sparsam körning
Stänga av motorn när traktorn står stilla.
Planera transporterna bättre
Kolla och justera däcktrycken
Kalibrera vattenhaltsmätaren
Justera in och rengöra ventilationen
Göra rent kondensorn till mjölktanken
Bättre koll på när smågrislamporna bör vara tända.
Spåra och åtgärda läckor i tryckluftssystem
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Bild 5.
Hur man kör sina traktorer betyder
mycket för dieselförbrukningen. Det
kostar inget att använda ett sparsamt
körsätt.
Sparsam körning – en åtgärd på första
nivån.

Andra nivåns åtgärder

3
2
1

Här handlar det om viss investering för att skaffa ny utrustning eller byte till energibesparande maskiner eller utrustningar. Det kan ta lite tid, kräver lite planering och i regel bör man göra kalkyler på lönsamheten, inte minst för att prioritera mellan åtgärder.
Några exempel:
• Byta till bränslesnålare traktor
• Byta glödlampor till lysrör, lågenergilampor eller LED-lampor
• Styra belysning med timer, ljusrelä och rörelsevakter
• Varvtalsstyra vakuumpumparna
• Återvinna värme från mjölken
• Byta lufttransport av foder till mekaniska transportörer
• Isolera varmluftskanalen till torken
• Spårföljare eller autostyrning som minskar överlappning
• Värmelampor med sparknapp i grisningsavdelningen
• Sätta tak på gödselbehållarna
• Isolera varmvattensrör
• Installera förkylare till mjölken

Bild 6. Med värmeåtervinning från mjölken minskar man behovet av elenergi för diskning.
Installera värmeåtervinning – en åtgärd på andra nivån.
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Tredje nivåns åtgärder

3
2
1

Byte av strategier eller system tar längre tid och medför större kostnader. Det är viktigt att räkna på
åtgärden och då finns ofta många fler parametrar än bara energianvändningen (se checklistan sida 19).
Åtgärder i byggnader brukar inte vara aktuella förrän vid om- eller nybyggnad.
Några exempel:
• Byta strategi i jordbearbetning
• Ändra från fläktventilation till självdragsventilation
• Värma gården med biobränsle
• Traktordragen mixervagn byts mot stationär eldriven blandare och rälsvagn eller bandfoderfördelare
• Golvvärme i grisningsavdelning i kombination med värmepump

Bild 7. En stationär eldriven foderblandare använder mycket mindre energi än en traktordriven blandarvagn.
Den kombineras då oftast med bandfoderfördelare eller rälsgående utfodringsvagn, så utfodringen är också
eldriven.
Men att byta blandare och utfodring och bygga om är ett systemskifte, en tredje nivåns åtgärd.

Det är lätt att konstatera att man bör börja med åtgärderna på den första nivån. När man kommer till
nästa nivå, där det krävs investeringar, vill man gärna räkna på ekonomin. Vad blir kostnaden som ska
ställas mot nyttan av åtgärden? Ännu viktigare blir det på den tredje nivån att göra kalkyler.
Med kalkyler som grund har man lättare att prioritera och ta åtgärderna i rätt ordning. Mer om det i
nästa avsnitt om ekonomi.
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Ekonomi – att räkna på energieffektivisering
Man kan räkna ekonomi på flera olika sätt. Hur man väljer att räkna beror på vad man vill uppnå med
kalkylen, om man bara vill prioritera mellan åtgärder eller om man vill göra en mer komplett lönsamhetsbedömning. Det gäller för alla kalkyler att de bara är prognoser, kalkylresultatet är inte den absoluta sanningen. Men kalkyleringen blir säkrare ju bättre vi kan sätta in värden som speglar utvecklingen. Den största svårigheten är kanske att bedöma den framtida utvecklingen av priset på energi.
De här kalkylmodellerna kan vara aktuella
Payoff, payback

Enkel beräkning av återbetalningstid – hur lång tid det tar
att få tillbaka de pengar som investeringen kostat. Främst
vid jämförelse och prioritering mellan åtgärder.

Payoff med ränta

Som ovan men med hänsyn även till räntekostnaden

Investeringskalkyl, lönsamhetskalkyl Investeringens lönsamhet med hänsyn till energibesparingen
- och eventuellt ytterligare faktorer.
Investeringstak

Som lönsamhetskalkyl men kalkylen beräknar hur mycket
som är möjligt att investera (tak) vid en viss energibesparing
- och eventuellt ytterligare faktorer

LCC- livscykelkostnad

Totala kostnaden för investeringen under dess livslängd,
omräknat till ett nuvärde.

Payoff
•
•
•
•

Grov mätare
Snabb
Lämpar sig för snabb jämförelse mellan åtgärder
Energikartläggningschecken (Energimyndigheten)

Investeringskalkyl, lönsamhetskalkyl
• Bättre än payoff för jämförelse mellan åtgärder
• Bättre prognos på åtgärdens lönsamhet
Investeringstak
• Svarar på frågan: ”Hur mycket kan jag som mest investera i åtgärden
om jag vet vilken besparing och förbättring som den ger?”
LCC - livscykelkostnad
• Ger intressant jämförelse mellan investering och övriga kostnader,
t.ex. energikostnader
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Payoff eller återbetalningstid.
I payoff-kalkylen beräknar man hur snabbt investeringskostnaden kan betalas av den årliga energibesparingen. Om en energibesparingsåtgärd kostar 5 000 kr och ger en årlig besparing på 1 000 kr så bör
jag ha återvunnit mina pengar på 5 år - i ekonomin talar man om en återbetalningstid (engelska payoff) på 5 år.
Formeln är enkel:
investering (kr)
Återbetalningstid (år) =
besparing (kr/år)

I denna enklaste form bortser man alltså från räntekostnader och andra kostnader och man säger ofta att
det är ”rak återbetalningstid”. Detta är den enklaste och snabbaste kalkylen och den kan vara lämplig
när man bara ska jämföra tänkbara investeringar. Den investering som ger den kortaste återbetalningstiden blir den som bör prioriteras högst.
Exempel
Ett byte av en elmotor till en som är effektivare kostar 9 800 kr och den beräknas spara elenergi
för 1 400 kr/år. Återbetalningstiden blir 9800/1400 = 7 år.
Om jag har en annan tänkbar investering som ger en kortare återbetalningstid, så är det ju lämpligt att
prioritera den. Man bör göra den först om man bara ser till ekonomin, men andra faktorer kan naturligtvis också spela in.

Bild 8. Vad kan återbetalningstiden bli på denna fliseldade panncentral?

Payoff med ränta
Payoff-kalkylen i den enklare formen ovan tar inte hänsyn till räntekostnaden, det vill säga kostnaden
för att binda upp pengar i en investering. Räntekostnaden finns alltid, eftersom kapitalet till investering
skulle kunna ge annan avkastning genom bankränta, avkastning på aktier eller amortering av skulder.
Därför finns en modifierad form, payoff med ränta:

investering (kr)
Återbetalningstid (år) =
besparing – ränta (kr/år)
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Beräkningen av ränta är lite komplicerad. Formeln återges inte här utan vi nöjer oss med att konstatera
att återbetalningstiden blir längre.
Exempel
Om vi i exemplet med elmotorn ovan tar hänsyn till företagets räntekrav på 4 procent, så sparar
vi inte 1400 kr fullt ut. Vi har en räntekostnad på investeringen, som första året är 4 % av 9800 =
392 kr. Därför blir den egentliga besparingen 1400 – 392 = 1008 kr. År två sjunker räntekostnaden till 352 kr och besparingen blir 1400 – 352 = 1048 kr. Så fortsätter det. En noggrann beräkning ger en återbetalningstid på 8,4 år.
När vi bara ska jämföra sparåtgärder så får de samma rangordning oavsett om vi använder den enklare
payoff-kalkylen eller payoff-kalkylen med ränta. Valet mellan de två kalkylerna är alltså enkelt, vi
använder den enkla payoff-kalkylen.

Investeringskalkyl
Man får ofta anledning att göra en mer fullständig bedömning av lönsamheten med en investeringskalkyl. Här pratar vi om investeringskalkyl och lönsamhetskalkyl som samma sak. Kostnaderna för åtgärden ställs mot intäkterna, energibesparingen samt eventuellt andra plusvärden såsom bättre produktion
och minskad arbetsinsats. Får man ett överskott är investeringen lönsam.

Överskott

Bild 9. I investeringskalkylen beräknas intäkter minus kostnader. Uppstår överskott är investeringen lönsam.

I en lönsamhetskalkyl för en investering tar man med kostnader för värdeminskning, ränta och underhåll, vid behov även kostnader för förvaring och försäkring. Dessutom kan ju investeringen medföra
t.ex. bättre produktion och lägre arbetsinsats, som man då också bör ta hänsyn till.
Investeringskalkylen görs enklast som en real medelårskalkyl. Det innebär att vi beräknar medelkostnaderna för vald kalkylperiod, vi använder fast penningvärde och realränta. Kortfattat kan realräntan
förklaras med formeln:
Realränta = nominell ränta - inflation

Den nominella räntan är den bankränta man betalar på sina lån, alternativt det räntekrav man har ställt
på sitt kapital i företaget.
Exempel
En viss energibesparande utrustning kostar i inköp och installation 30 000 kr. Vi antar att
den utrangeras efter 12 år, utan restvärde. Räntan sätts till 4 procent. Underhållet antas
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kosta i medeltal 900 kr/år. Beräknad energibesparing är 6000 kWh/år.
Beräkning av årskostnad
Värdeminskning 30 000 / 12
Ränta 4 % av medelkapitalet 15 000 kr
Underhåll
Summa årskostnad

2 500
600
900
4 000 kr/år

Besparing vid ett energipris på 0,80 kr/kWh: 0,80 * 6000 = 4800 kr/år
Investeringen är lönsam eftersom den ger ett överskott på 4800 – 4000 = 800 kr/år.

Om vi tror att energipriset ökar snabbare än inflationen i övrigt, snabbare än andra kostnader, så blir
investeringen ännu lönsammare. Antag t.ex. att genomsnittliga elpriset under 12-årsperioden blir 50
procent högre än idag, utöver inflationen, alltså 1,20 kr/kWh. Besparingen är då värd 1,20 * 6000 =
7 200 kr. Överskottet blir alltså istället 7200 – 4000 = 3200 kr/år.
Det är viktigt att även ta med andra kostnader och intäkter som uppstår tack vare investeringen. Om det
är så att den nya utrustningen sparar en kvart i veckan med tillsyn och underhåll, så bör vi kanske ta
med det i kalkylen. På ett år blir det 13 timmar. Hur man hanterar det beror på hur arbetstid värderas
inom företaget. Om den kvarten inte inkräktar på något annat, så kan den förändrade arbetsinsatsen
kanske sättas lika med noll kr/år.
Om man har anställd arbetskraft, som kostar 220 kr/tim, så är det rimligt att ta upp tiden som en kostnad: 220 * 13 = 2 860 kr. I så fall ger investeringen ett underskott vid oförändrat elpris: 4800 – 4000 –
2860 = - 2060 kr/år. Vid det högre elpriset är det fortfarande överskott, men litet: 7200 – 4000 – 2860
= 340 kr/år.

Bild 10. I beräkningen av investeringstak
tar man reda på upp till vilket belopp man
kan investera och ändå bibehålla lönsamhet i investeringen.

Investeringstak
Det finns situationer då man behöver ställa frågan: ”Hur mycket kan jag investera för att göra en viss
besparing?” Beräkning av ett investeringsutrymme eller investeringstak visar hur mycket man kan
investera utan att investeringen går med vare sig vinst eller förlust. Det betyder med andra ord att värdet av årliga energibesparingen ska vara lika med summan av de kostnader per år som investeringen
för med sig, främst värdeminskning, ränta och underhåll.
Värdet av energibesparing (kr/år) = värdeminskning + ränta + underhåll (kr/år)

Värdeminskning kan anges som en viss procent av investeringskostnaden. Om investeringens livslängd
är 12 år och den antas sakna restvärde efter de 12 åren så är värdeminskningen 100/12 = 0,083 eller 8,3
procent räknat på investeringen.
14

Räntekostnaden i en medelårskalkyl beräknas med realräntan på medelkapitalet. I det här fallet, utan ett
restvärde, är det i medeltal 50 procent av kapitalet som är bundet i investeringen. Om realräntan är 4
procent så blir räntekostnaden 2 procent räknat på investeringen.
Underhållet kan som ett överslag också sättas som en viss procent av det investerade kapitalet. Låt oss
anta att underhållskostnaden är 3 procent av investeringen.
100 * värdet av energibesparing (kr/år)
Investeringstak (kr) =
värdeminskning (%) + ränta/2 (%) + underhåll (%)

Vi kan införa begreppet årskostnadsprocent, som anger årskostnaden i procent av investeringen. Här
blir det alltså 8,3 + 2 + 3 = 13,3 procent, när vi lagt ihop värdeminskning, ränta och underhåll.
Beräkningen görs så här:
100 * värdet av energibesparing (kr/år)
Investeringstak (kr) =
Årskostnadsprocent (%)

Om vi antar att vi i vårt exempel sparar 8000 kWh/år för 0,80 kr/kWh så får vi:
100 * 8000 * 0,80
Investeringstak =

= 48 120 kr
13,3

Investeringstaket ger alltså en övre gräns för investeringen. Ju mindre den faktiska investeringen sedan
blir, desto större överskott ger den.
Underhållskostnaden är alltid svårt att uppskatta. Det är ofta bättre att försöka bedöma vad den kostar i
kronor per år än att sätta en procentsiffra, som man inte har någon känsla för. Vi ska därför ta upp en
variant, där vi uppskattar det årliga underhållskostnaden i kr. I nedanstående formel innehåller då årskostnadsprocenten bara värdeminskning och ränta.

100 * (energibesparing – underhåll) (kr/år)
Investeringstak (kr) =

Årskostnadsprocent (%)

Vi bedömer att underhållet kommer att kosta 2000 kr/år. Den förändrade årskostnadsprocenten blir 8,3
+ 2 = 10,3 procent.
Beräkning:
100 * (8000 * 0,80 - 2000)
Investeringstak =

= 42 720 kr
10,3
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Man bör också bedöma om investeringen ger en förändring i arbetsinsats, högre avkastning, bättre
produktkvalitet etc. och sätta in värdet av det i beräkningen. Låt oss anta att investeringen inte bara
sparar energi utan också spar arbetstid, 25 tim/år à 220 kr/tim, som blir 5500 kr/år.
Det höjer naturligtvis investeringstaket som en ny beräkning visar:

100 * (8000 * 0,80 – 2000 + 5500)
Investeringstak

=

= 76 700 kr
10,3

Vi har här antagit att det inte finns något restvärde vid kalkylperiodens slut. Vi kan avstå från att räkna
med ett restvärde och om det uppstår, så är det bara att betrakta som en bonus. Om vi ser stor anledning
att räkna med ett restvärde så komplicerar det beräkningen något och det visas inte här. Ett restvärde
medför dock att investeringstaket höjs något.

Bild 11.
Frekvensstyrning av vakuumpumpen
är intressant för att spara energi i
mjölkproduktionen. Men först bör
man göra en investeringskalkyl.

Livscykelkostnad, LCC
När man jämför olika investeringsalternativ kan det vara praktiskt att jämföra alternativens LCCvärden, deras totala livscykelkostnader. Fördelarna med LCC är att man tar hänsyn till hela kostnaden
och att de olika delarna i kostnaden blir lätta att jämföra. Det blir också enkelt att se hur stor den initiala investeringskostnaden är jämfört med energikostnaden och andra kostnader.
De framtida energikostnaderna (och andra kostnader) räknas om till ett nuvärde, till dagens värde. På
så sätt utjämnar man skillnaden mellan kostnader som man har vid olika tidpunkter. Man kommer ifrån
det faktum att pengar som används vid en viss tidpunkt i framtiden inte har samma värde som motsvarande belopp som används i dag och det beroende på räntan.
I det enklaste fallet, när man bara tar hänsyn till investeringens storlek och de årliga energikostnaderna,
så gäller:
LCC total = investeringskostnad + LCC energi

LCC energi får man genom att alla kommande energikostnader räknas om till ett nuvärde och summeras.
Den årliga energikostnaden multipliceras med en nusummefaktor som hämtas ur en tabell, se tabell 3.

LCC total = investeringskostnad + årlig energikostnad * nusummefaktorn
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Tabell 3. Nusummefaktor. Nuvärdet av 1 kr som utfaller i
slutet av varje år under n år vid olika räntor
År
(n)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
20

Ränta
4%

6%

8%

10%

1,89

1,83

1,78

1,74

2,78

2,67

2,58

2,49

3,63

3,47

3,31

3,17

4,45

4,21

3,99

3,79

5,24

4,92

4,62

4,36

6

5,58

5,21

4,87

6,73

6,21

5,75

5,33

7,44

6,8

6,25

5,76

8,11

7,36

6,71

6,14

9,39

8,38

7,54

6,81

11,12
13,59

9,71
11,47

8,56
8,82

7,61
8,51

Exempel på användning av tabell 3
Företagets interna ränta är 6 %.
Nuvärdet av 1000 kr som ska betalas i slutet
av varje år under 12 år blir 8380 kr.
12 utbetalningar på 1000 kr blir inte 12000 kr
sammanlagt utan reduceras till 8380 kr på
grund av räntekostnaden.

Exempel
En lantbrukare ska byta ut en 11 kW elmotor i en kvarn. Skillnaden i elförbrukning har stor betydelse, eftersom kvarnen går 7 timmar varje dag, vilket blir 2555 timmar på ett år. Hans val står
mellan motor A med en verkningsgrad på 89 procent och motor B som har 93 procents verkningsgrad. Vid ett energipris på 1,00 kr/kWh blir årlig energikostnad:
Motor A: energikostnad = 11 (kW) / 0,89 * 2555 (tim/år) * 0,80 (kr/kWh) = 25 263 (kr/år)
Motor B: energikostnad = 11 (kW) / 0,93 * 2555 (tim/år) * 0,80 (kr/kWh) = 24 176 (kr/år)
Motor A kostar 18 000 kr och motor B kostar 21 000 kr i inköp och installation. Vi räknar med en
livslängd på 8 år och en ränta på 4 procent, vilket ger nusummefaktorn 6,73 i tabell 2.

Bild 12. Byta kvarnmotorn till en med bättre verkningsgrad?

Vi gör en livskostnadsberäkning enligt formlerna ovan:
LCC total = investeringskostnad + årlig energikostnad * nusummefaktorn
Motor A: LCC total = 18 000 + 25 263 * 6,73 = 18 000 + 170 020 = 188 020 (kr)
Motor B: LCC total = 21 000 + 24 176 * 6,73 = 21 000 + 162 704 = 183 704 (kr)
Livscykelkostnaden blir alltså 4300 kr lägre för den dyrare och samtidigt effektivare motorn.
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I diagrammen i bild 13 ser man att investeringen i exemplet är förhållandevis liten i jämförelse med
vad man betalar för energi. Ju längre driftstid (tim/år) desto mer dominerar energikostnaden och desto
viktigare blir det att välja energieffektiva utrustningar.

Motor A Totalkostnad 188 000 kr

Motor B totalkostnad 183 700 kr
investering
21 000

investering
18 000

nuvärde
energi
170 000

nuvärde
energi
162 700

Bild 13. Diagram över exemplets livscykelkostnader

Exemplet visar en enkel LCC-kalkyl. Ofta finns det anledning att ta hänsyn till underhållskostnaderna
också. Den årliga underhållskostnaden behandlas på samma sätt som den årliga energikostnaden i den
mer fullständiga formeln:
LCC total = investeringskostnad + (årlig energikostnad + årlig underhållskostnad) * nusummefaktorn

Att tänka på inför större investeringar
Det har de senaste åren gjorts ett antal energikartläggningar på gårdar i olika studier, genom Energikollen och för energikartläggningscheck från Energimyndigheten. Många företag med djurproduktion har
då visat upp en hög energianvändning, mätt i de vanliga nyckeltalen såsom kWh/kg mjölk,
kWh/smågris, kWh/slaktsvin o.s.v.
En slutsats som man ofta drar är att stallar och produktionssystem har uppförts vid en tid, då energikostnaderna inte betydde så mycket. Elförbrukning och dieselförbrukning togs inte med som viktiga
faktorer i planeringen. Energi var i alla fall billigare än nu och billigare än vad den kommer att vara i
framtiden. Åtgärder för att ändra system är ofta mer omfattande och långsiktiga, åtgärder på nivå tre.
Den som idag planerar byggnader och system för djurproduktion har all anledning att ta med energianvändningen som en viktig faktor vid sidan av andra viktiga faktorer. Därför är det också viktigt att det
kommer fram en bra kunskapsbas och sådana projekt har också kommit igång.
Vid större investeringar har man ofta att välja mellan olika alternativ. Det kan gälla isolerade eller oisolerade byggnader, system för ventilation, energislag för uppvärmning, belysningsteknik, system för
foderberedning och utfodring o.s.v. Energianvändningen är en av flera viktiga faktorer att ta hänsyn
till. man eftersträvar en ekonomiskt optimal lösning, men det är inte säkert att det även är en energioptimal lösning. Samma metodik bör användas vid åtgärder på nivå två också, vid mindre investeringar.
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Checklista inför större investeringar
Här handlar det alltså om åtgärder på nivå 3.
Energianvändning, energikostnader. Finns det skillnader i energianvändning och vad betyder
det i så fall med nuvarande och framtida energipriser? Exempel på viktiga frågor:
Uppvärmning. Kan biobränslen användas för uppvärmning?
Uppvärmning. Kan spillvärme återvinnas och utnyttjas?
Uppvärmning. __________________________________________________________
Utfodring. Kan utfodring med traktor undvikas? Kan eldrift användas?
Utfodring. Kan transport med luft undvikas?
Utfodring. _____________________________________________________________
Utgödsling. Kan självflyt utnyttjas?
Utgödsling. Kan utgödsling med traktor undvikas?
Utgödsling. ____________________________________________________________
Belysning. Hur kan dagsljuset utnyttjas?
Belysning. Vilka ljuskällor ska väljas och hur ska belysningen styras?
Belysning. _____________________________________________________________
Ventilation. Kan naturlig ventilation ersätta mekanisk?
Ventilation m.m. Kan styrautomatik minska energianvändningen?
Ventilation. ____________________________________________________________
Mjölkning. Kan tank och kondensor placeras så att temperaturen där hålls nere?
Mjölkning. ____________________________________________________________
Allmänt, logistik. Planera flöden och lagring av produkter, foder, djur och gödsel
Allmänt. Planera för separat energimätning i undercentraler.
Allmänt, övrigt. _________________________________________________________

Klimat och miljö. Finns det skillnader i användning av fossila bränslen? Finns det andra
skillnader i hur klimat och miljö kan påverkas?
Arbetsmiljö. Finns det skillnader?
Arbetsinsats, Finns det skillnader och vad blir i så fall skillnaden i arbetskostnader?
Avkastning. Kommer avkastningen att påverkas av olika val och vad betyder det ekonomiskt?
Produktkvalitet. Kommer kvaliteten att påverkas av olika val och vad betyder det ekonomiskt?
Djurmiljö. Hur kommer djurmiljön att påverkas av olika val?
Annat _____________________________________________________________________
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Gör en energikartläggning med åtgärdsplan
Vi brukar säga att man gör en energikartläggning på gården, men det viktiga är då inte att konstatera
hur energin används, utan det viktigaste är att hitta åtgärder för att minska användningen av energi.
Så här brukar det gå till
Lantbrukaren samlar sina uppgifter om energitillförsel (för det senaste året) som en förberedelse för
rådgivarbesöket. All tillförd energi tas med: el drivmedel, eldningsolja, biobränsle etc. Rådgivaren har
då i förväg försett lantbrukaren med en mall för detta.
När rådgivaren kommer ut till gården börjar man ofta med att kolla och sammanställa hela företagets
energianvändning.
Därefter går lantbrukare och rådgivare tillsammans runt gården och tittar på var och hur energin används. Rundvandringen har två syften. Det ena är att analysera läget för att bland annat kunna beräkna
nyckeltal. Det andra syftet är att se var och hur man kan spara energi. Elförbrukningen beräknas eller
uppskattas med hjälp av märkeffekt, driftstid, belastning och verkningsgrad. Ibland får man inte fram
alla uppgifter och då kanska man måste ta till schablonvärden.
Alla data behöver sedan bearbetas och beräknas så att man får fram nyckeltalen för de olika produktionsgrenarna. Gårdens nyckeltal kan man ofta jämföra med andra gårdars, från tidigare kartläggningar.
Denna bearbetning kan kanske inte göras färdig under rådgivarens besök på gården utan det är en del
av efterarbetet på kontoret.
Rådgivaren sammanställer uppgifterna i en rapport eller ett rådgivningsbrev. Det innehåller bland annat sammanställning av energianvändningen, gårdens nyckeltal som också jämförs med andra gårdar
och det viktigaste av allt, en åtgärdsplan med små och stora åtgärder. De viktigaste åtgärderna beskrivs
tillsammans med en bedömning av hur mycket energi som kan sparas och vad det betyder ekonomiskt.
Rådgivningen följs upp efter några månader med ett telefonsamtal.

Bild 14. Energikartläggning på gården. Rådgivare och lantbrukare går runt gården, läser av värden, noterar var
och hur energin används och tittar på hur energi kan sparas.
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Subventionerad energikartläggning
Det finns vissa möjligheter att få ekonomiskt stöd till energikartläggning.

Energimyndigheten, energikartläggningscheck
Genom Energimyndigheten kan man få en så kallad energikartläggningscheck, om man använder minst
500 MWh/år eller har minst 100 djurenheter. Checken betalar halva kartläggningskostnaden, som omfattar konsultkostnader och lantbrukarens egen tid. Lantbrukaren ansöker hos Energimyndigheten på
www.energimyndigheten.se/. Det finns regler för hur företagets energianvändning ska sammanställas
och inrapporteras. Man ska också rapportera in de viktiga åtgärder för effektivisering som kommit
fram genom kartläggningen.

Greppa näringen, Energikollen
Inom Greppa näringen finns en rådgivningsmodul, Energikollen, och i den ingår både gruppträffar och
enskild rådgivning på gården. Djurgårdar med mer än 25 djurenheter kan få en energikartläggning som
är kostnadsfri förutom en avgift på 1000 kr. Lantbrukaren får vända sig till någon av rådgivningsorganisationerna, som Greppa näringen har upphandlat rådgivningen från. Energirådgivaren ställer samman
energianvändningen, beräknar nyckeltal och föreslår åtgärder för att spara energi.
Utöver Greppa näringens centrala resurser för Energikollen kan man få Energikollen genom länsstyrelsen i några län där man avsatt särskilda medel.

Mer information finns på www.greppa.nu
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HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING
Del 1
Grunderna i energieffektivisering på lantbruk
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