GEO LOGISKE BETINGELSER FOR NORDSJ00UEN

Del er en lang rekke forskjeUige faktorer
som mA klaffe for at olje og gass skal
akkumuleres i et reservoar .
Del m Afinnes bergarter (kildebergarler oftest skifre eUer flnkornet kalkstein ),
sa m inneholder organisk materiale (kerogen ) fra marine organismer - sserlig
plankton eller ogss planternateriale fra
lan d .
Del organ iske materialet rna ha veert utsall for ternperaturer over 60 _70° i min sl
5-10 mill . ar . Hvis temperaturen blir mer
enn 120 -130° , vil hydrokarbonatene gA
over til gass. Delle svarer til 2-3 km
henholdsvis 4-5 km overleiring av sediment fordi temperaturen i bergartene
oke s med 20 4 0° Ikm .
Det m Afinnes porose bergarter (reservoarbergar ter) som kan veere sand slen eller
kalksten . Bergartene mA ha holdt seg
porose ved ca 2-3 km overleiring.
Det rnAfinnes en fmko rnet be rgarl (skife r
eller salt) sam hin drer oljen i A trenge
videre oppover og som dann er en lukket
struktur over reservoa rbergarten .
Olje i Nordsjoen skal produseres fra bergarter sa m er rneget inh omogene med h en syn til porositet og perme abilit et. Disse
egenskapene har sarnmenheng med hvor dan bergarlene ble da nnet, Leks . fo rmen
pA delt aer , kys tlinjer etc. og deres senere
om vandling av sedimen ter , forkas tnin ger
etc . Et nrert samar beid meUom reservoaringeniorer og geologer er derfor nodven-

dig, og sladig flere blir knyttet til denne
fasen av o ljevirksomhe ten .
Prod uksjonsresult atel fra et oljefe lt er
avhengig av plasseringen av oljebronnene
og hvordan produksjonen blir gjenn omfact . NA blir over halvparten av oljen i
oljereservoarene i de fleste tilfelle liggende igjen i bergarten uten Abli produsert.
BMe fra et okonomisk og ressur smessig
syns punkt vil del veere viktig A satse pA
A e ke den andelen av oljereservene sam
utvinnes. Delle foutseller en omfallende
forskning nar det gjelder kunstig stimuteeing av reservoare t for Aeke utvinningen .
Dagens kunnskaper om Nordsjoens geo logi, og sam danner grunnl aget for eksisterende oljeprospeklering, er et resultat
av stor innsats av et raskt okende antall
geologer og geofy sikere . Likevel vil del
kreves end a storre innsats for A finne de
enna uoppdagede oljefeltene i Nordsjoen,
sam bar finnes og settes i produksjon
men s produksjonsanlegg og ro rledninger
enna er i drift.
Mengden av data sam skal integreres ved
hver geologisk analyse av deler av Nordsjoen er ogsa ekende i lakl med de und ersokelser som settes igang . Planlegging av
utbygging av ny e oljefelt vil derfor kreve
okt innsals fra geologer og geofysikere i
arene frernover.
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