
Bioenergi från närodlad havre
Rydaholms kyrka
Ren – lokal – oberoende

Fallstudie biovärme
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En stor fördel med det nya värmesystemet är att det är mycket flexibelt 
när det gäller val av bränsle.  Man kan byta till ett annat bränsle om 
prisbilden för olika biobränslen förändras. 

Genom att använda lokalproducerat bränsle stödjer man gröna jobb i 
närområdet och lokala lantbrukare kan sälja bränsle och på så sätt di-
versifiera sina affärer så att de får flera ben att stå på. Detta var en av 
huvudorsakerna till att man valde ett biobränslebaserat värmesystem. 

Den goda ekonomin för värmesystemet med uppvärmningskostnaden 
för byggnaderna reducerad till 1/3 av tidigare kostnad gör att investe-
ringen är bra både för den lokala miljön och för kyrkans ekonomi. 
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Inledning
Kyrkan i Rydaholm härstammar från 1100-talet och när den bygg-
des ut på 1700-talet bevarades den äldre delen med tvillingtornen 
intakt.   

Kyrkans uppvärmningssystem baserat på olja och el höll på att bli 
gammalt och dyrt i drift. Den årliga energiförbrukningen var cirka 
20 m3 oljeekvivalenter. När man planerade för ett nytt värmesys-
tem bestämde kyrkans ledning att det skulle vara både miljövän-
ligt och bra för lokalsamhället. 

Första förslaget var att installera bergvärme, men det visade sig 
vara relativt långt ner till berggrunden så borrhålet skulle ha blivit 
dyrt. Lokala lantbrukare hade bildat en intressegrupp för odling av 
energigrödor och kontaktade kyrkans personal. En grupp från per-
sonalen gjorde studiebesök till andra platser där man använt 
liknande teknik, som en del av projektet Etik och energi. 

En konsult hyrdes in och det stod snart klart att det nya värmesys-
temet skulle vara biobränslebaserat. Några av de lokala lantbru-
karna som bildat en grupp för att diskutera olika energigrödor er-
bjöd sig att leverera allt bränsle till den nya anläggningen. Beslutet 
att använda havre som odlats på åkrar runt kyrkan som tidigare 
legat i träda togs efter att man sett flera andra lyckade exempel i 
sydöstra Sverige på liknande pannor som eldas med havre.  

Värmesystemet
Värmeanläggningen består av 2 pannor från KMW Energi med ef-
fekten 38 kW respektive 125 kW. Pannorna är gjorda för att eldas 
med träflis, pellets eller exempelvis havre. 

Värmesystemet ska hålla kyrkans inomhustemperatur på 12 °C när 
den inte används och 20 °C när den används. Eftersom kyrkan är 
ett historiskt arv finns vissa krav som måste uppfyllas, bland annat 
att luftfuktigheten i kyrkan inte får överstiga 50 % relativ fuktighet. 
 

Rörledningsnätet består av 200 meter rör av dimensionen 
DN 60 mm dubbelrör (den stora diametern till följd av höga krav 
från länsmuseum och länsstyrelse). Det finns även en ackumulator-
tank på 500 liter.  

Drift och underhåll sköts av ordinarie personal och tar cirka 30 mi-
nuter om dagen, lite mer när pannan ska sotas. Två veckors aska 
fyller en skottkärra, och läggs i komposten. Det finns en överens-
kommelse med lantbrukarna att ta hand om askan och sprida den 
på omgivande jordbruksmark ifall det skulle bli för mycket för kyr-
kan att ta hand om, men så har ännu inte blivit fallet.   

För närvarande eldas 50 ton havre om året. Havren odlas av fyra 
lantbrukare i trakten på mark som legat i träda. Marken ägs delvis 
av kyrkan och är belägen nära kyrkan. Bränslet levereras med trak-
tor till pannhuset, töms i en container och blåses in i lagringssilor-
na som finns i pannhuset. De rymmer 9 m3 vartdera, totalt 18 m3. 
Havren skruvmatas in i pannan. 

Pris och kostnad
Havrepriset ligger nära priset för pellets, och lantbrukarna får nå-
got mer betalt när de säljer havren till kyrkan jämfört med om de 
skulle ha sålt den på spannmålsmarknaden. Avtalen omförhandlas 
en gång om året. 

Totalkostnaden för hela anläggningen var 2,4 miljoner kronor med 
ett statligt investeringsstöd på 542 900 kronor och resten täckt 
med eget kapital.  Grävningsarbetet för rörledningar utfördes av 
den egna personalen med egna maskiner och har inte räknats in i 
kostnaden. 

Uppvärmningskostnaden för det biobränslebaserade värmesyste-
met är ungefär 1/3 av uppvärmningskostnaden med det gamla 
värmesystemet. 

Att man valde havre som bränsle hade att göra med dels att det 
fanns lokalt tillgängligt, dels lantbrukarnas initiativ. Valet kunde li-
ka gärna ha fallit på träbränsle som flis eller pellets, men havre har 
fungerat mycket bra och gett en välkommen inkomst till lantbru-
karna.   

KSM Multistoker pannor  (1 x 125 kW & 1x 38 kW) för pellets, träflis 
eller havre

Påfyllning av havre

Pannans kontrollpanel

Fläktarna inne i kyrkan är dolda

Rydaholms kyrka med tvillingtornen


