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Apropå prover på villovägar   

Igrenes nyhetsbrev ang de prover, som sänts för analys till labora-

torium i Norge men som ännu inte kommit fram, har väckt många 

frågor från Igrenes aktieägare. 

 

Många tycks tro att företaget ”står och faller” med dessa prover. Så är  

inte fallet. 

De prover som avses togs vid marknivå  i ett blott 220 meter djupt testhål.  

Avsikten är att dels analysera hur mycket gas det finns per enhet vatten på 

detta ringa djup, dels vilka gaser det handlar om, dels ock hur innehållet i 

den fria gas, som samtidigt strömmar upp, ser ut. 

Det noteras att dessa provtagningar kan inte göras om eftersom det testhål 

där proverna tagits av säkerhetsskäl avstängts för all vidare testproduktion.  

 

Under testet ovan kunde noteras osedvanliga mängder fri gas på ringa djup. 

Med de mätinstrument, som Igrene förfogar över, kan mätas koncentration 

av metan och etan, vilket i detta fall visar på 96-97%.  

 

Genom laboratorieanalyser skall Igrenes mätningar på plats verifieras samt 

vilka gaser som därutöver finns, t.ex helium. 

Laboratoriet skall också genomföra isotopanalyser av proverna för att söka 

fastställa gasens ursprung, dvs söka indikera var i det underliggande berget 

gasen produceras. Eftersom proverna tagits vid markytan från detta hål, 

som slutar mitt i det sedimentära berget (som når cirka 400 meter djupt) är 

det sannolikt så att gasen kontaminerats av det kringliggande berget. 

 



Proverna från detta hål har sin stora betydelse om där också kan spåras 

förekomster av t.ex helium. 

 

Nu återstår för Igrene att fortsätta arbetet med att aktivera det 700 meter 

djupa hålet, som anlagts som ett produktionshål, och att borra vidare inom 

samma plats där bolaget uppenbarligen funnit gas av intressant volym. 

Nu kommer prover att tas på 400 meter och djupare (dvs under det  sedi-

mentära berget), vilket förhoppningsvis skall ge klara svar betr varifrån 

gasen kommer. 

 

Tidigare rapporter från såväl Gubkin Russian State University for Oil and 

Gas, GRSU, som det franska petroleuminstitutet, IFPEN, anger att akvifä-

rerna (vattensamlingarna på djupet) är dynamiska, dvs fylls på. 

 

En hel del arbete återstår. 

 

 

 
 

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör              

mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26  

 

 

Om Igrene 

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för  377 miljoner år sedan. Det är Europas 

största meteoritkrater. 

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs Siljansringens perifera delar. Flera 

provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av 

ren metangas.  

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.  

Igrene har varit verksamt i cirka tio år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja 

inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern 

där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda. 

 

Se www.igrene.se  

http://www.igrene.se/

