
GEOLOGISK DETEKTIVARBEID.
Statoils drsrapport.

Gassfunn et pa biokk 7120/8 ble
gjort etter et langvarig, grundig
forarbeid.
De forste seismiske profilene over omradet
pa den nordlige delen av norsk kontinen
talsokkel ble skutt i 1969. Samme aret
ble Norges forste oljefelt , Eko fisk , funnet.
I 1980 ble enkelte om rader pa sokkelen
i nord apnet for leteboring. Aret etter
fant Statoil med sitt trcdje hull pa Tromse
flaket en betydelig gassforekomst.
Det var ikke tilfeldigheter som gjorde at
man fant gass i nord sa kort tid etter at
leteboringen startet. Bakgru nnen var tvert
om et samvittighetsfullt , omfattende det
ektivarbeid som ble gjennomfert i arene
fra 1969 til 1981 av geologer , geofysikere
og andre fagfolk .
En mengde opplysninger ble sarnlet inn
og sortert. Teorier ble utarbeidet og tes-

tet. Hypoteser ble forkastet, andre ble
godtatt. Til slutt kunne man velge stedet
og sette i gang den avgjerende proven 
selve boringen .
Forste vilkar ,
De tidligste geo fysiske malingene viste
at det finnes store mengder sedimenteere
bergarter pa sokkelen i nord .
Sedimenteere bergarter er slike som er
bygget op p ved at forvitret materiale -grus,
sand , leire og sa videre - blir fort ut i
havet og avsatt lag pa lag gjennom lang
tid . Bare i slike bergarter kan man ha hap
om a finne olje elle r gass.
Malingene , som var foretatt av Oljedirek
to ratet, viste at de sedimenteere lagene
var ty kke nok til at olje og gass kunne
veere dannet. Dermed var ferste vilkar
for a gjere et olje- eller gassfunn til stede .
Denne oppdagelsen var op ptakten til om-
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fattende seismiske undersokelser. Ved a
skyte et tettere nett av seismiske pro filer ,
ville man prove a peke pa de mest interes
sante omradene.
Arbeidet forte fram til en inndeling av
sokkelen i ornrader , og det ble bestemt at
leteboring skulle starte pa Trornseflaket
og Haltenbanken . Senere vii Trtenabanken
komme til.
Statoil fikk myndighetenes tillatelse til a
skyte detaljert seismikk innenfor om
radene , og i 1975 skjet selskapet et for
holdsvis finmasket seismisk nett over
Tromseflaket .
Statoils geofysikere fikk dermed et bedre
grunnlag for sitt arbeid med a lage tolk
ninger og tegne kart over de forskjellige
geologiske formasjonene i dette omradet .
For a fa en end a mer detaljert oversikt
over Tromsoflaket , ble det besluttet at
det skulle skytes et sterre seismisk pro
gram i 1977. Dette arbeidet ble gjort i
et samarbeid mellom Statoil, Norsk Hydro
og Saga Petroleum.
De grundige tolkningene som kunne
gjeres etter at dette nye materialet forela
var grunnlaget da Statoil ba om tildeling
av blokker i 5. konsesjonsrunde, utlyst av
Olje- og Energidepartementet hesten
1979.
Prisippene.
Et heIt grunnleggende pnsipp som all
oljeleting bygger pa , er at olje og gass er
lettere enn vann og derfor vii vandre opp
over i vannfylte pore rom.
Skal olje og gass kunne dannes , rna man
ha en kildebergart , for eksempel leir
skifer , i de sedimen teere lagene. Kilde
bergarten er en bergart som inneholder
organisk materiale , det vii si dode mikro
organismer og planterester. Kildeberg
arten rna ha veert utsatt for en sa hoy
temperatur at de organiske restene er
blitt omdannet til olje eller gass.
Oljen og gassen rna kunne vandre fra
kildebergarten til en reservoarbergart , for
eksempel sandstein , med porer der lagring
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kan skje.
Over reservoarbergarten rna det veere en
takbergart , det vii si en ugjennomtrengelig
bergart som har en slik form at den sten
ger for oljen og gassen, sa den ikke kan
vandre videre oppover . Den fanges under
en hvelving, i en felle. Grenseflaten mel
10m reservoar- og takbergarten kalles da
gjerne geologisk struktur. God kartlegging
av strukturene er vesentlig i oljeleting.
Men selv om man ved hjelp av seismikk
har klart a finne fram til og tegne neyakt
ige kart over en struktur som ser lovende
ut , er det ikke sikkert at reservoarberg
arten inneholder noe annet enn vann.
Fellen kan vere dannet sa sent at oljen
og gassen allerede har unnsloppet , eller
- om fellen var pa plass i tide - at sprek
ker i den ellers tette takbergarten har
laget lekkasje oppover.

Geologiske studier.
For a finne ut mer om de ulike typene
bergarter man ventet a finne pa sokkelen
i nord , satte Statoils geologer i gang stu
dier av ornrader med tilsvarende bergarter
i dagen .
Andoya, Bjornoya og Svalbard er mindre
deler av sokkelen som er torrlagt. Her
finnes sedimentrere bergarter som kan
fortelle en del om hva som har foregatt
i omradet.
Men kanskje var Ost-Grenland det mest
interessante studieomradet , selv om det i
dag ligger omkring 1500 kilometer fra
Trornseflaket. Det viser seg nemlig at
Gronland i lang tid hi like inntil Norge.
Antakelig var eya i lange perioder skilt fra
Nord-Europa med et grunt hay som var
bare et par hundre kilometer bredt. Der
for var det grunn til a tro at bergartene pa
Tromseflaket og 0st-Gronland ville vise
store likhetstrekk.
Det ble samlet inn store mengder av pub
lisert materiale om disse omradene , og all
denne kunnskapen ble systematisert.
Bildet man kunne danne seg pa grunnlag



av litteraturen, stemte godt overens med
de seismiske tolkningene som var gjort av
Tromseflaket.
Det ble utarbeidet en geologisk rapport
for Trornsoflaket , pa grunnlag av seis
miske rapporter og > forskjellige andre
undersekelser,
Rapporten konkluderte med at aile forut
setninger var til stede for at omradet
kunne inneholde olje og gass. Bade kilde
bergarter, reservoarbergarter og lovende
geologiske strukturer syntes a vrere til
stede.
Ferste forsek ,
Hesten 1979 ble de forste blokkene nord
for Stad Iyst ut av Olje- og Energideparte
mentet. Det gjaldt 6 blokker pa Halten
banken og 20 blokker pa Tromseflaket.
Statoil hadde sin prioritering klar. Pa
Tromseflaket ble blokk 7119/12 ansett
som den gunstigste, fordi den inneholdt
flere forskjellige typer strukturer , og la
meget godt til for oppsamling av olje og
gass.
Varen 1980 ble det avgjort at Statoil skulle
vrere operator for blokk 7119/12, eller
produksjonslisens 060 .
Deltakerne i lisensen var disse :
Statoil 50 prosent

Esso, tekn.assistansegiver . . . 25 prosent
Norsk Hydro . . . . . . . . . . . 10 prosent
Saga Petroleum 5 prosent
Hispanoil 5 prosent
Deminex 5 prosent
Boringen av det ferste hullet tok til 14.
juni 1980.
Resultatene fra borehullet bekreftet det
meste av det som var forutsagt , men pa
ett viktig punkt var resultatet skuffende :
Den oljen og gassen som sannsynligvis en
gang hadde vrert i reservoarbergarten, var
ikke der lenger. Trolig hadde det vrert
lekkasje langs en forkastning .
Da myndighetene utpa hosten 1980 ba
selskapene om a oppdatere sine seknader
pa grunnlag av de ferste boringene, var
det k1art hvilke hovedproblemer det var
i omradet.
Erfaringene fra det ferste hullet tydet pa
at reservoarsandsteinen i ornradet stort
sett hadde svrert lav poresitet , noe som
kunne skyldes at steinen hadde vrert ut
satt for meget heye trykk og tempera
turer.
Lesningen pa dette problemet matte vrere
a finne en struktur der sandkomene i
reservoarbergarten hadde vrert utsatt for
noe mindre trykk og temperatur . Man
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matte lete etter en grunnere struktur .
Samtidig burde den nye strukturen vsere
sveert stor for a oppveie at reservoarberg
arten i omradet hadde forholdsvis lite
porevolum.
Videre lot det til at forkastningene i
ornradet var utette. Det burde vrere mulig
a omga problemet ved a studere seismikken
i sterre detalj .
Nye forsok.
Etter ny vurdering kom Stat oil til at
blokk 7120/8 syntes a irnetekomrne kra
vene , og en oppdatert seknad for denne
blokken 'ble levert.
Tidlig i 1981 ble sa produksjonslisens 064 ,
blokk 7120 /8, tildelt , med Statoil som
operator. Deltakere i lisensen er:
Statoil 50 prosent
Esso, tekn. assistansegiver 25 prosent
Norsk Hydro . . . . . . . . . .. 15 prosent
Elf Aquitaine Norge 5 prosent
Philips Petroleum 5 prosent
Av flere grunner valgte man a bore et
hull nummer to i blokk 7119/12, for man
gikk los pa den nye blokken.
Forhapningene til blokk 7119 /12 var
fremdeles tilstede , pa tross av mistanke
om visse mangler ved flere av de paviste
strukturene .
Mistanken ble bekreftet - oljen som en
gang fylte porerommet i dette reservoaret
var blitt erstattet med saltvann. Man fant
enda en forkastning som ga lekkasje .
Et positivt trekk var at poresiteten i sand
steinen var mye bedre enn i den ferste
brennen i blokken . Erfaringer fra bronn
nummer to tydet pa at man hadde gjort
rett i a prioritere 7120/8 som en lovende
blokk.
Sa kunne boringen starte pa den nye
blokken. Allerede mens boret trengte
seg gjennom de everste lose bergartene
fikk man det forste positive tegn : Man
stotte denne gangen ikke pa sma, grunne
gasslomrner , slik tilfellet hadde veert i
den forste blokken. Der var det gasslom
mer 200-300 meter under havbunnen ,
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gass som var unnsluppet fra reservoaret
gjennom de utette forkastningene .
Etter om lag en maneds boring ble reser
voaret nadd , Dette var sandstein, om
kring 170 millioner ar gammel, avsatt i
midtre jura-tiden. Spenningen var stor, og
desto sterre ble skuffelsen blant olje
leterne da de ikke kunne oppdage tegn til
olje eller gass i sandsteinen. De mest
pessimistiske mente at man igjen sto
overfor et tomt reservoar , mens opti
mistene pekte pa at kanskje det tunge
boreslammet hadde presset eventuell olje

. eller gass ut fra borehullet, lengre inn i
reservoaret.
Mer informasjon.
For a fa mer informasjon fra reservoaret
startet man kjerneboring. Sylinderformede
kjerneprever med diameter pa omtrent 10
centimeter og lengder pa omkring 18
meter ble tatt opp. Den ferste av disse
steinprevene viste noen svake antydninger
til at det fantes gass. Og etter at det var
tatt opp flere prover , begynte tegnene a
vise seg: Sandsteinen reflekterte fluore
scerende Iys. Det tydet pa at steinen
val' dekket med en ertynn veeskefilm av
olje eller gass.
Optimismen ekte igjen . Det endelige
svaret skulle man fa ved a logge hu1let.
Motstanden mot elektrisk strern mellom
punkter i hullveggen skulle males . Egent
lig er det motstanden i poreinnholdet som
males. Minst motstand far man dersom
porene er fylt med saltvann, noe sterre
dersom innholdet er ferskvann ,enda storre
hvis det er olje i porene , og alIer sterst er
motstanden dersom poreinnholdet er
gass.
Da tolkningen av loggene var klar , var det
ingen tvi1lenger: Reservoaret var fylt med
gass.
Det ble gjort overslag over hvor mye gass
man kunne vente a fa ut av strukturen , og
resultatet var at reservene syntes a vsere
betydelige. Hvis dette hadde vsert et funn
pa liten havdybde i Nordsjeen, ville det



trolig ha ve rt okonomisk drivverdig alene .
Slik beliggenheten er, vil det sannsynligvis
kreves andre funn i tillegg , fer gassfeltet
kan bygges ut.
Hvordan feltet ble til .
Materialet fra brennen viser at reservoar
sandsteinen har vrert avsatt hovedsakelig
som sandbanker langs en kystlinje som
eksisterte i dette ornradet for om lag 170
millioner ar siden .
Kystlinjen strakte seg rundt det grunne
havet mellom Gronland og Nord-Europa.
Det fmnes sandlag som er avsatt av stor
mer, og det er lag som tydelig er avsatt
av tidevannsstrernrrer .
Man fmner ogsa spor av det liv som fantes
den gangen - bade forkullede trerester ,
hele kullag, en mengde spor etter kryp
ende og gravende organismer som ulike
bletdyr, mark og andre .
Opphavet til gassen er sannsynligvis or
gansik materiale , dode dyr og planter ,
plankton og sporer , som har sunket til
bunns i et innelukket havbasseng. Dette
havet dekket det aller meste av den norske
kontinentalsokkelen i evre jura-tid. De
organiske restene ble begravd sammen
med store mengder av leirpartikler, og
hermetisk innelukket.
Tyngden av allieiren fikk hele ornradet til
a syn ke sakte inn , samtidig som mer leire
ble avsatt. Da det organiske materialet var
blitt begravd dypt nok - omkring 2500
meter - kom temperaturen opp i 60-70
grader Celsius, og dette var nok til at det

organiske materialet begynte a avgi gass .
Gassen vandret sa fra skiferen over i res
ervoarsandsteinen og sarnlet seg oppunder
taket av leirskiferen som la over sand 
steinen .
Porene i sandstein-Iaget er gassfylte. Det
meste av sandsteinen er renvasket av
belgeaktiviteten som en gang var. Det gjor
at den inneholder lite leire som kan tette
igjen de mikro skopiske kanalene mellom
porerommene . Det betyr igjen at man
kan skje kan fa ut sa mye som 80 prosent
av gassen i reservoaret, og dette er et hoyt
tall .
Konklusjon.
Opp samlingen av gass foregikk i 50-60
millioner ar. Et vendepunkt kom i 1981 ,
da gassflammen fra Ross Rig for ferste
gang Iyste over Tromseflaket . Denne gass
flamme n inn ledet en ny tid i yare nordlige
havornrader.
Vi visste at alle forutsetninger var til stede
for at det skulle kunne veere dannet og
samlet opp olje og gass i disse ornradene .
Funnet i blokk 7120/8 er beviset for at
store mengder olje og gass virkelig er blitt
dannet her. Spe rsmalet er hvor mye som
er samlet opp, og i hvilke ornrader oljen
og gassen fmnes .
Nye boringer vil etterhvert gi svar.
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