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En första analys av borrkärnor är nu klar   

Petrografiska undersökningar av borrkärnan från ett 640 meter djupt 

hål inom Morafältet har nu slutförts.  

 
Det aktuella borrhålet är beläget cirka 2 200 meter norr om den borrplats där Igrene så 

här långt med framgång koncentrerat sina borrningar inom Morafältet. Detta är ett 

undersökningshål med avsikt att ta reda på bergets beskaffenhet och komplettera berg-

grundsmodellen över Morafältet. 

 

Undersökningarna, som utförs av GRSU i Moskva, skall ge svar på huruvida det finns s.k 

caprock (lock som håller kvar gasen som kommer från djupet) och om det under denna 

caprock finns reservoarberg som kan härbärgera gasen.  

 

En noggrann analys av mer än 100 prover från borrkärnan visar att här finns en gedigen 

caprock med en tjocklek om 370 meter. Denna caprock består av sedimentära bergarter 

(kalk av olika sorter) som ligger horisontellt skiktade och som är så täta att de inte släpper 

igenom någon gas. Se bild 1 nedan. 

 

Under caprocken återfinns urberget, som är söndersprucket och poröst genom att det 

utsatts för fyra tektoniska händelser – meteoritnedslag, vulkaniska företeelser och 

liknande. Den sammanlagda porositeten är hög liksom permeabiliteten (genomsläpp-

ligheten). Se bild 2 nedan. 

 

Svaren på de frågor som borrningarna och analyserna av borrkärnorna skulle ge är så-

ledes att här finns bra caprock, lock av täta bergarter som hindrar gas att tränga upp, och 

att under caprocken finns bra utrymmen för gasansamling i det sönderspruckna urberget. 

 

Under borrningarna togs ett enda prov på borrkärnan på nivån  377 meter och detta prov 

visade 85 % koncentration av metan, etan, propan, butan, pentan och hexan.  Nu pågår 

petrofysiska undersökningar som komplement till de petrografiska undersökningarna av 

borrkärnorna för att utröna förekomsten av metangas och andra gaser i borrhålet på olika 

nivåer.   



 

 

 

 

Jämförelser med borrkärnor från borrplatser 2 200 meter söder om det nu aktuella hålet 

skall göras för att för att få en mer komplett bild av hela berggrunden i Morafältet. 

 
För ytterligare information kontakta    

Mats Budh, verkställande direktör,   

mats.budh@igrene.se    

070-650 62 26.    

 

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kon-

taktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september  2017. 

 
 

Bild 1   

 

 

 

Depth 333.23 m (Sampel No60). Limestones fine-crystalline. All fractures are filled with calcite 

Porosity:1.37% Permeability: 0.04 mD (almost impermeable rock)  
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Bild 2 

 

 

   
Depth 537.42 m (Sample No20). Metatuff siltstone.  

 Modeling components of the rocks Content, % 

 «Matrix rocks» 81.45 

 «Zones of micro-porosity» 14.03 

 «Secondary calcitation zones» (SCZ)» 0.68 

 «Open porosity zones(ОPZ)» 3.85 

 

Petrophysical study 

Porosity: 4%  

Permeability: from 0.5 to 64.5(!) mD 

If in some zones fractures create a network natural gas could easily migrate in the 

rocks 

 

 

 

 

 

 

 



 

Om Igrene 

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på AktieTorget 

och har cirka 2 500 aktieägare. 

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 14 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 undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene fördjupa undersök-

ningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten. 

Se www.igrene.se  
 

 

http://www.igrene.se/

