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Flerveckorstestet är lovande men avbryts i förtid 

Pågående test med produktion av metangas måste avslutas p.g.a 

problem med metanhydrat, dvs metangas som bildar iskristaller. 

Tisdagen den 1 november på kvällen startades det som var avsett att bli ett 

flerveckorstest. Redan på söndagen den 6 november måste dock testet av-

brytas då gasen bildade iskristaller, s.k metanhydrater, som satte igen gas-

ledningar och instrument och hotade att förstöra testanläggningen.  

Läs mer om metanhydrat i slutet av detta pressmeddelande. 

 

Som tidigare meddelats har det i detta produktionshål, som planeras borras 

till 500 meters djup, redan på nivån 257 meter påträffats sådana gasvolymer 

att det bestämts att utföra ett långtidstest på denna nivå.  

 

Ett 7” bottenförslutet rör har sänkts till 245 meter. Detta rör har perforerats 

på nivån 200 meter och pumpen har sedan satts ner i röret på 240 meters 

djup. När pumpen körs dras vattnet in i hålen på 200 metersnivån och härvid 

åstadkommes en trycksänkning om 20 bar som frigör gasen, som annars är 

bunden i vattnet, inne i röret (downhole degasing) och gasen strävar uppåt 

och in i mätanläggningen varefter den facklas. 

 

Detta test avsåg att ge en uppfattning om gasmängden i relation till mängden 

vatten samt den totala mängden gas som kan utvinnas på detta måttliga djup. 

En viktig del var att undersöka huruvida tryck och gasvolymer  är stabilt, av-

tar eller ökar över tiden. 

 



 
Produktionstest tidig november 2016 

 

Nedanstående tabell redovisar hur testet utvecklades. Över tiden pumpades 

allt mindre vattenmängder eftersom inflödet av vatten i hålet avtog samtidigt 

som gasvolymerna ökade dag för dag.  Även vattentemperaturen ökade. 

 

  Pumpning           Utvinning             Temperatur 

Datum  m3 vatten/h        m3 gas/h               på vattnet, C+ 

1 nov, kväll  18                         10  10 

2 nov, morgon  17           28  10 

2 nov, kväll    6           28,5  11 

3 nov, morgon    3,6           29  11 

3 nov, kväll    3           29  11 

4 nov, morgon    2,6           30  11 

4 nov, kväll    2,4           30,5  12   

5 nov, morgon                 stillestånd p.g.a metanhydrater, rörbyten mm 

5 nov, kväll    2,3           32  12 

6 nov, morgon    2           36,5  12 

6 nov, kväll   testet avbrytes 



Den 5 november uppstod oväntade problem med metanhydrater, som satte 

igen testanläggningen. Grövre gasledningar monterades men problemet 

kvarstod. 

Sen eftermiddag den 6 november fick testet avbrytas för att inte förstöra 

testanläggningen. Anläggningen har nu säkrats för vintern. 

 

Gas kan flöda mycket snabbare genom sprickor i berggrunden än vad vatten 

kan. Testet visar att gasflödet börjar tränga undan vattnet och hade testet 

fortsatt är det sannolikt att gasen skulle tagit över och att inget vatten behövt 

pumpas.  

I en produktionsanläggning är metanhydrater inget problem men Igrenes 

testanläggning klarar inte av detta. 

Fenomenet med metanhydrater skall inte uppstå på detta ringa djup men  

tyder på att här har Igrene sannolikt kontakt med reservoarer med fri gas 

under högt tryck.  

Igrene beklagar att testet inte kunnat fullföljas men noterar samtidigt att ut-

fallet sett över kort tid överträffat förväntningarna. GLR (Gas Liquid Ratio), 

dvs antal m3  gas per m3 vatten, har som genomsnitt  legat på 10 m3 gas per 

m3 vatten (32:3) och som bäst innan problemen uppstod 20 m3  gas per m3 

vatten (40:2).  

 

Det är  Igrenes förmodan och förhoppning att detta hål kommer att utgöra 

det första av 8-9 hål i en kommande energibank för kommersiell produktion 

av metangas. 

 
METANHYDRAT 

Metanhydrat är metanhaltig is och ser ut ungefär som vanlig is. Då den antänts under testet  

brinner den med gul låga. 

Metanhydrat är bara stabilt vid låga temperaturer eller höga tryck. I naturen finns metanhydrat 

dels i permafrosten i Sibirien, dels i sediment på världshavens botten. 

 

För ytterligare information  

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 nya undersökningstillstånd, som nyligen ingetts till Bergsstaten,  

ämnar Igrene fördjupa undersökningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten. 

Se www.igrene.se  

 

 

http://www.igrene.se/

