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Produktionshålet överraskar igen 

Ytterligare flödestester på nivån 257 meter utlöser så stora gasvoly-

mer att Igrene beslutar att inte borra vidare just nu utan att göra det 

planerade långtidstestet på 500 meters djup redan på denna nivå. 

 
Igrene vill inte riskera att genom foderrör och cementgjutningar ner till 257 meters djup 

täppa till de kanaler som tydligen finns ner till gasreservoarer på större djup. 

 
Sedan pumputrustningen för gasflödesmätningar i etapp 1, dvs 257 meters djup, tagits 

upp har borrhålet under det senaste dygnet utsatts för flödesmätningar med avseende 

på hålets maximala vattenmängder och därvid har mycket stora gasvolymer påträffats. 

Det har därför bestämts att genomföra ett planerat långtidstest på 500 meters djup 

redan nu på 257 meters djup.  

 

Nu skall pumputrustning och övrig teknik installeras för att uthållighetstesta gasutvin-

ning redan på denna nivå. Hur detta test i detalj skall utföras har ännu inte bestämts. 

Detta test skall ge svar på uthållighet och gasvolymer, kvalitet och tryck mm. Bolaget för- 

väntar dock inte att testet skall kunna ge svar på gasens ursprung alldenstund det ge-

nomföres i det sedimentära berget där provtagningarna kontamineras av omgivningen. 

 

Efter detta uthållighetstest får övervägas om hålet skall fördjupas eller om detta hål i 

befintligt skick blir det första hålet i Igrenes första energibank för kommersiell utvin-

ning av metangas.  

 

Parallellt med detta uthållighetstest avser Igrene att snarast borra ytterligare ett pro-

duktionshål inom Morafältet men på en plats som inte stör detta test. 

 
För ytterligare information     

Kontakta Mats Budh, verkställande direktör,   

mats.budh@igrene.se    

070-650 62 26.    
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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 nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju områden ämnar 

Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några platser innanför kraterkanten. 
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