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SAMRÅDSUNDERLAG
AB Igrene – kommande ansökan om bearbetningskoncession för naturgasutvinning och
ansökan om utvinning och bearbetning av naturgas, Mora, Dalarnas län

1. BAKGRUND
AB Igrene bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, olja och geometri
inom den så kallade Siljansringen. Enligt teorierna för abiotisk naturgas kan
kolväteföreningar bildas vid högt tryck i jordens inre, dvs via en process som det stora
meteornedslaget vid Siljan kan ha förorsakat. Teorin innebär att kolväten genereras i
jordens inre eller jordskorpan och migrerar genom djupa förkastningar. Där bildar de
olje- och gasfyndigheter.
Företaget har 11 undersökningstillstånd för gas och olja i periferin av meteoritnedslaget.
Inom undersökningsområdet Siljansringen-Ryssa har Igrene har kunnat påvisa
förekomst av naturgas av god kvalitet. De två prospekteringsbrunnar som ligger vid
Vattenmyrens industriområde visar på förekomst av naturgas och då i synnerhet den
brunn som ligger vid industriområdets sydvästra del, benämnd produktionsbrunn VM5.
Undersökningarna visar på riklig tillgång på frigas.
Undersökningar för att ytterligare bestämma gasmängden från brunnen kommer att
genomföras den närmsta tiden. Utrustningen till gasbrunnen har inte varit tillräckligt
dimensionerad för de flöden och tryck som visat sig vara aktuella. De redan påvisade
resultaten är dock sådana att Igrene har beslutat inleda en samrådsprocess med syfte att
dels ansöka om bearbetningskoncession enligt minerallagen och dels ansöka om
tillstånd till utvinning och produktion av naturgas och att uppföra en anläggning för
hantering och förädling av gasen.
Detta samrådsunderlag har upprättats med anledning av den kommande ansökan om
tillstånd till verksamheten. Vi tar tacksamt emot synpunkter på detta samrådsunderlag
via e-post till Leif Backlund, Structor Norr AB, leif.backlund@structor.se
Synpunkter lämnas senast den 12 december 2018.
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Skålmyrsvägen 36, 792 50 MORA
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Figur 1 Brunnar. Nuvarande produktionsbrunn VM5 markerad med röd cirkel. (Brunnsarkivet SGU 2018)

Mot väster ligger Vinäsgravens naturskyddsområde. Genom naturskyddsområdet rinner
en bäck, som ligger ca 300 från produktionsplatsen. Ca 500 m nordost om platsen rinner
Missbäck, som når Siljan efter drygt 2 km.

Figur 2 Vinäsgravens naturreservat söder om Vinäshedens industriområde., markerad med gul streckning.
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Figur 3 Befintliga gasbrunnar och illustrerade lägen för tillkommande brunnar.

Gasen från VM5 innehåller 96 procent metan. I övrigt består gasen till 3 % av koldioxid
och resterande 1 % utgörs av kvävgas och spår av andra gaser. Några flytande kolväten
har inte påträffats.
Innan gas kan flöda ur brunnen så måste denna först tömmas på vatten. Initialt, under 1–
14 dagar, förväntas det finnas ett utpumpningsbehov på 5-12 kubikmeter vatten per
timme innan gasen därefter kan flöda. Vid brunnen VM5 har detta vatten överletts i
ledning till Missbäcken.
I produktionsfasen kan vatten behöva avledas regelbundet från gasbrunnen. Hittills har
detta behov varit försumbart, men det kan inte uteslutas att upp till 2 kubikmeter vatten
per timme kan behöva pumpas per brunn. De fortsatta undersökningarna under de
närmsta månaderna kommer att ge bättre indikation om detta.
Produktionsanläggningar
En produktionsanläggning för avsättning av gasen kan bygga på några olika tekniker,
med då olika avsättningsmöjligheter för gasen:
•
•
•
•

Förvätskning till flytande naturgas, LNG, inklusive system för utlastning till
lastbil.
Distribution av gas i gasledning till närliggande värmekraftverk.
Komprimering av gas, CNG, med leverans på flaskor eller större behållare.
Lokal förbränning av gas för elproduktion, med då kopplad
varmvattenproduktion.
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•

Reformering av metan till vätgas

Igrene kommer i första hand att inrikta verksamheten på framställning av LNG, men
utesluter inte i nuläget en flexibilitet där man parallellt komprimera gasen till CNG eller
reformera gasen till vätgas. Alternativen är likartade vad det gäller storlek och
miljöeffekter från anläggningarna.
Förvätskning till LNG
En anläggning för förvätskning till LNG består av en gastorkningsenhet,
komprimerings- och kylenhet för att förvätska gasen samt slutligen en lagertank för
lagring av LNG i låg temperatur vid ett tryck av 0,5 bar. Alla säkerhetsventiler ansluts
till en fackla. Förvätskningsprocessen drivs med elenergi.
LNG-anläggningen förväntas byggas för en kapacitet av 8 000 Nm3/timme tillförd
naturgas. En sådan anläggning upptar en yta om ca 50 x 50 m, se figur 4 nedan.

Figur 4 Illustration av produktionsplatsens yta och layout för en LNG-anläggning

Lagringsvolymen för förvätskad gas i avvaktan på transport blir ca 400 ton.
Distributionen av gasen sker med LNG-tankbil, med 4-5 lastbilstransporter per dag.
Vattenmängden från vattentorken väntas bli mycket liten, mindre än 100 liter per dag.
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BILAGA 1

Översikt produktionsplats. (Lantmäteriet)

