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PRODUKTIONTEST  

Utpumpning av vatten påbörjades kring nationaldagen. Initialt ett lågt flöde för varsam 

inkörning av den nya utrustningen, men successivt ökande och strax innan midsommar 

hade tidigare injicerad mängd vatten pumpats ut. Gasflödet kom igång efter en veckas 

pumpning. Den nya gasutrustningen, ledningar och flödesmätare kunde efter 

tryckuppbyggnad provköras vid samma betingelser som vid senaste testkörningen i 

november. Ett gasflöde på 1 800 Nm3/hr kunde då konstateras. Vid kontinuerlig drift av 

gasbrunnen stabiliserades gasflödet på en lägre nivå. Över en 14 dagars testperiod blev 

genomsnittet ca 50 Nm3/hr. Denna avvikelse tillsammans med det faktum att utpumpat 

vatten varit kallare än tidigare har varit föremål för analys. Flera olika tester och försök 

har gjorts under sista veckan och det har konstaterats att bottenformationen i brunnen 

är igensatt av metanhydrater. Det djupare inloppet till brunnen är blockerat på nivån 

370 meter och brunnen flödar endast från nivåer på ca 200 meters djup.  

Metanhydrat är en is-liknande sörja bestående av i vatten innesluten metan. Vid rätt 

blandning av metan och vatten kan det bildas redan vid 35 bars tryck och 5-10 °C.  

Tillsammans med internationell expertis pågår nu ett hektiskt arbete med att identifiera 

rätt lösning för att lösa upp och även framöver undvika fortsatt problematik med 

metanhydrater 

BORRNING  

För att lokalisera ytterligare ett produktionshål, har kärnprovborringar utförts i 

området kring testplatsen. I ett av dessa har gasinsläpp konstaterats på 3 olika nivåer. 

Borrningen av det nya produktionshålet, ned till 1 000 m, kommer påbörjas i sommar. 

UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND  

Bolaget har ansökt om ytterligare ett års förlängning på undersökningstillståndet 

gällande Ryssa 1 i Siljansringen. 

ANSÖKAN OM UTVINNINGS OCH MILJÖTILLSTÅND  

Den 29:e maj hade vi ett bra och konstruktivt samrådsmöte med representanter för 

Länsstyrelsen i Dalarna och Mora kommun där det fokuserades på innehållet i den 

kommande ansökan och därmed underlätta processen. Separat samråd har också 

avhållits med några markägare och räddningstjänsten.  Fler samråd kommer avhållas 

under kvartal 3. 

Lars Svensson, VD 

  Den 6 juli, 2018 

 


