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Igrene borrar vidare   

Nu går Igrene vidare med ytterligare ett produktionshål inom 

Morafältet i nära anslutning till de hål som där redan utförts.  

 

Som tidigare meddelats har Igrene tvingats avbryta tester med gas-

produktion i ett blott 220 meter djupt testhål i Morafältet p.g.a att  

gasvolymerna i hålet ökade oväntat kraftigt.  

Detta hål var inte utfört som ett produktionshål och när gasproduktio-

nen i hålet kom igång av sig själv (utan pumpning) fann bolaget för 

gott att avbryta verksamheten. Se Pressmeddelande 2016-05-12. 

Nu har Igrene tagit upp pumputrustningen i detta testhål och gjutit 

igen detsamma med betong från botten till marknivån. Detsamma 

gäller ett intilliggande 690 meter djupt kärnborrhål (50 mm i diame-

ter).  

Detta har gjorts för att bolaget nu skall kunna gå vidare med att akti-

vera det 700 meter djupa produktionshål som finns inom denna borr-

plats och samtidigt utföra ytterligare ett produktionshål. 

 

Nytt produktionshål 

Det nya produktionshålet kommer att utföras i samma område. Hålet 

kommer att utföras som eventuellt framtida produktionshål. Hålet har 

vid markytan en diameter med foderrör om 10” ner till 100 meters 

djup. Därefter sätts ett 7” foderrör ner till 300 meters djup varefter 

det borras 6” i öppet berg. Avsikten är att hålet skall bli så djupt att de 

sedimentära bergarterna ner till ca 400 meters djup (caprock) 



passeras. Därunder finns söndersprucket urberg som är reservoarer 

för gas, som kommer från än större djup. 

Målsättningen är att nå 550-600 meters djup och borrningarna kommer  

att utföras med BOP (blow out preventer), som skall förhindra okontrol-

lerat utflöde av gas. 

 

Borrningarna kommer att genomföras genom s.k hammarborrning med 

tryckluft. Två kompressorer ger 35 bar, vilket behövs för att hålla undan 

vattnet på målsatt djup. 

Vatten och borrkax från borrhålet kommer att avledas till två sedimen-

teringsbassänger inom borrplatsen.  

Borrningarna pågår högst 10 timmar per dygn och beräknas ta två till tre 

arbetsveckor. 

Borrningarna bedöms inte ha någon menlig inverkan på omgivningarna 

eller den allmänna miljön. Inga allmänna eller enskilda intressen torde 

påverkas. 

 

Gasproduktion i två steg  

När 10” foderrör nått 100 meter borras det vidare i öppet berg ner till 250 

meter. Här kommer ett första test att utföras som fortsättning på det test 

som utfördes i det nu igengjutna 220-metershålet. 

När detta är klart borras det vidare med 7” foderrör ner till 300 meter där 

röret gjutes fast ordentligt i det omgivande berget och från markytan på-

fylles betong mellan röret och berget. 

När sedan totaldjupet uppnåtts skall ett fullskaletest genomföras för att 

mäta gasvolymer, kvalitet, tryck, uthållighet mm och prover tas på olika 

djup där gasen tränger igenom. 

Efter de tre inledande veckorna av gasproduktion skall hålet vila i en vecka och 

därefter fortgår gasproduktionen i ytterligare en vecka. Sammantaget räknas 

det med att fullskaletestet skall ta cirka 5 veckor. 

Redan under själva fullskaletestet erhålles en hel del viktig information men 

analysresultaten från nödvändiga laboratorietester bedöms dröja till slutet av 



augusti månad vad gäller det första testet och till slutet av september månad 

när det gäller fullskaletestet. 

 

Aktivering av befintligt produktionshål, 700 meter djupt 

Parallellt med borrningarna av det nya hålet kommer Igrene att försöka  

aktivera detta  700-metershål (ca 75 meter från det nya hålet) och hoppas 

att med enkla metoder kunna få fart på vatten- och gastillströmningen i 

hålet. Se Pressmeddelande 2016-01-14. 

 

 

 

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 i Siljansringen. 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 tolv 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.  

Med de ansökningar om undersökningstillstånd som nu är aktuella ämnar Igrene att även 

fördjupa undersökningsarbetet på några platser innanför kraterkanten. 

Se www.igrene.se  

http://www.igrene.se/

