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Baggrund og Indledning
I forbindelse med udarbejdelsen af en olie- og gasstrategi for Nordsøen er GEUS af Energistyrelsen i juni
2014 blevet bedt om at vurdere mulighederne for fremtidige fund og forsøge at etablere en
ressourceopgørelse i området vest for 6° 15’ Ø. På baggrund af henvendelse fra Energistyrelsen er der også
nogle bemærkninger om området øst for 6° 15’ Ø. Afrapporteringen af arbejdet med ressourceopgørelsen,
der oprindeligt var planlagt som et appendix til den afsluttende afrapportering, blev afsluttet i juni 2015 og
indgik i diskussioner om flere af anbefalingerne i Strategiens Indsatsområde 1 “Fremme et effektivt og
attraktivt efterforskningsmiljø”. Arbejdet ventes på længere sigt at danne baggrund for en mere detaljeret
vurdering af potentialet, som beskrevet i anbefalingerne.
GEUS har p.t. ikke udført/rapporteret selvstændige volumetriske beregninger på identificerede prospekter
og leads, men har vurderet og justeret volumenerne på baggrund af kvantitative angivelser af volumener
fra industrien. Det bagved liggende datamateriale omfatter blandt andet ansøgningsdokumenter i
forbindelse med udbudsrunder, fund evalueringsrapporter, vurdering af licensområder i forbindelse med
tilbagelevering af licenser, statusrapporter vedrørende eneretsbevillingens sammenhængende område,
’drilling proposals’ samt materiale gennemgået på TCM-møder, som er stillet til rådighed af Energistyrelsen.
Der er en række prospekter og leads, som er beskrevet af mere end et selskab. I disse tilfælde har vi valgt
de opgørelser, som er foretaget på de mest opdaterede data.
Opgørelsen over prospekt og lead porteføljen er opgjort pr. play omfattende både etablerede plays og
’non-proven´ plays, hvor der i sidstnævnte er tale om betydelig usikkerhed om prospektiviteten. Ved ’play´
forstås i denne sammenhæng det geografiske område, hvor de geologiske faktorer, som er en forudsætning
for at producerbare kulbrinter kan findes, optræder samtidigt. Følgende playtyper er beskrevet og
navngivet efter kendte produktive reservoirintervaller, men også mere hypotetiske intervaller er beskrevet.
Beskrivelsen tager udgangspunkt i den geologiske tidssøjle præsenteret som Figur. 5.6 i Energistyrelsens
2013 udgave af Danmarks olie- og gasproduktion
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Mellem jurassiske sandstens gas/kondensat play
Øvre jurassiske kimmeridgien lavtvandsmarine sandsten olie play (Heno Formationen)
Øvre jurassiske volgien lavtvandsmarine sandsten olie/gas? play (Outer Rough sandsten)
Intra-Farsund Formation sandsten olie/gas play (kimmeridgien – nedre Volgien)
Upper Farsund Formation sandsten olie play (mellem Volgien – Ryazanien)
Nedre Kridt kalk olie/gas play (Tuxen og Sola Formationerne)
Øvre Kridt kalk olie/gas play (Hidra & Hod Formationerne)
Øvre Kridt kalk olie/gas play (Tor & Ekofisk Formationerne)
Palaeogene sandstens olie/gas play
Neogene sandstens olie/gas play
Præ-jurassiske plays
Ukonventionelle plays.

Play nr. 2 – 10 er alle afhængige af den samme velkendte kildebjergart – skifre med højt organisk indhold i
den øvre jurassiske Farsund Formation, mens play nr. 11 er afhængig af dybtliggende kildebjergarter af
karbon alder, hvor kvalitet og udbredelse er meget usikker.
For hvert play er kortfattet omtalt erfaringer fra den tidligere efterforskning, herunder felter og fund, samt
en summarisk beskrivelse af de enkelte play elementer med hovedvægt på reservoiregenskaber og
fældetype. Desuden er der med baggrund i GEUS’ regionalgeologiske viden fremstillet oversigtskort over de

enkelte playområder med placering af felter, fund samt kendte prospekter og leads, som er medtaget i
opgørelsen til brug for det videre arbejde i modelleringssporet.
Kun til brug for arbejdet i modelleringssporet, der beregnede økonomi for de forskellige scenarier, er der på
skemaform for hvert play angivet størrelsen for de enkelte navngivne fund, prospekter og leads. De er delt
op i tre kategorier for at afspejle den relative usikkerhed.
Kategori 1: Omfatter fund under evaluering, tilbageleverede fund samt ’gamle’ endnu ikke udbyggede fund,
som oprindeligt er blevet erklæret kommercielle og arealmæssigt afgrænset.
Kategori 2: Omfatter kortlagte og modnede prospekter, som kan forventes boret på kort sigt.
Kategori 3: Øvrige prospekter og leads, som kræver yderligere modning eller som forudsætter positive
resultater fra kategori 2 boringer.
STOIIP og GIIP er angivet som P90, P50 og P10 hvor muligt. I visse strukturer har der ikke været adgang til
stokastiske beregninger men kun deterministiske opgørelser for ’low, most likely and high case’ scenarier,
som er brugt i stedet. Endelig er der for visse strukturers vedkommende kun én værdi til rådighed. For at
illustrere en spredning her, er der arbitrært valgt at angive en spredning, baseret på et gennemsnit
beregnet fra de øvrige strukturer i playet. Endvidere er fundsandsynligheden for at påvise bevægelige
kulbrinter ved boring i de enkelte prospekter og leads angivet. Som udgangspunkt er der anvendt værdier
oplyst fra industrien, men GEUS har i flere tilfælde foretaget justeringer, hvis nye efterforskningsresultater
tilsiger dette. Ved multiplikation af fundsandsynligheden udtrykt som fraktion med de ikke-risikovejede
tilstedeværende mængder opnås et mål for risikovejede mængder.
De samlede opgjorte voluminer for P50, både ikke-risikovejede og risikovejede, angivet i mill. m3
olieækvivalenter, er for de enkelte plays sammenfattet i skemaform. Der skelnes mellem felter + fund og
voluminer ’yet to find’ (kategori 2+3). For enkelte plays vedkommende er der skønnet mulige endnu ikkeidentificerede tillægsressoucer indenfor playområdet.
Yderligere er der i histogramform vist fordelingen af antal versus størrelse af de enkelte bidrag til den
samlede portefølje.
Da baggrundsmaterialet til brug for ressourcevurderingen er belagt med fortrolighedsklausuler, har det
været nødvendigt at foretage en anonymisering af talmaterialet, der ligger til grund for nedenstående
version af rapporteringen. Således er f.eks. de vedlagte play kort uden geografisk placering af prospekter og
leads. Endelig er der her kun angivet summen af P50 værdier i mill. m3 oe for de medtagne prospekter og
leads indenfor de enkelte plays.

Mellem jurassisk sandsten gas/kondensat play
Mellem jurassiske sandsten i Bryne og Lulu formationerne er reservoir i de eneste danske felter, som for
indeværende producerer fra jura-lagserien. Det drejer sig om Harald Vest og Lulita begge beliggende i den
nordøstligste del af Centralgraven tæt ved den norske sokkelgrænse. Herudover er der tidligere gjort en
række mindre fund i mellem jurassiske sandsten (Alma, Amalie og Elly), som på daværende tidspunkt blev
erklæret kommercielle, men som ikke er sat i produktion. Indenfor de seneste år har playet gennemgået en
genoplivning, idet der er påvist gas i 3 efterforskningsboringer, Gita-1, Luke-1 og BroderTuck-2/2A, hvor
sidstnævnte fund er under evaluering med henblik på eventuel fremtidig udbygning.

Figur 1: Muligheder for Mellem jurassisk sandsten gas/kondensat play
Sandstensreservoirerne er afsat i et overordnet fluvialt-deltaisk miljø og findes over hele den østlige del af
Centralgraven øst for 4° 10’, hvor de tynder ud. Sandstenene med varierende tykkelse og net/gross forhold
er begravet på varierende dybde fra et interval på 3000-4000 m mod syd og nord til mere end 7000 m i den
østlige og centrale del af den såkaldte Tail End Grav. De er mellemlejret med kul og kulholdige skifre, som
fungerer som en effektiv gaskilde. Som følge af forskellighed i begravelsesdybden er der markante
variationer i modenhed (fra tidlig oliemoden til klart overmoden for tør gas). Kulbrintefasen i Lulita er olie.
Dette er et enkeltstående tilfælde, som formentlig skyldes tilstedeværelse af olie-dannende søaflejringer i
lagserien i denne del af bassinet.
Fældetypen i syd og nord er strukturel og knyttet til 4-vejs lukninger over dybere saltstrukturer eller langs
flankerne af salthorste. I de centrale dele af play-området dominerer fælder knyttet til roterede
forkastningsblokke. Det forventede play-område er en 10-20 km bred zone med form som en banan
afgrænset af mellem jura intervallets udkiling mod vest og de dybere dele af Tail End Graven mod øst, som
vist på play kortet. Her er anvendt en dybdeafgrænsning på 5400 m, idet reservoirkvaliteten herunder må
forventes at være dårlig, ligesom HT/HP forhold vil komplicere eventuelle boreaktiviteter. Således er
formationstrykket tæt på 100 MPa i ca. 5000 m dybde i Amalie-1, mens det i Luke-1 er omkring 80 MPa ved
4000 m. Længst mod syd falder overtrykket.
Indenfor play området er der kortlagt prospekter og flere strukturelle leads, som dog hver for sig er relativt
små og derfor kun kan indeholde begrænsede akkumulationer af gas og tilhørende kondensat, typisk under
5 mill m3oe. Det samlede ikke-risikovejede P50 volumen i prospekter og leads er opgjort til 38 mill. m3oe (9
mill. m3oe, risikovejet) fordelt på 11 strukturer. Området nord for Elly fundet i den centrale del af play
området er strukturelt meget komplekst og dækket af seismiske data af lav kvalitet. Her kan man postulere
mulighed for tilstedeværelse af op til 3 yderligere ikke-identificerede leads knyttet til roterede
forkastningsblokke eller stratigrafiske udkilinger. Bekræftelse heraf forudsætter adgang til stærkt

forbedrede seismiske data. Størrelsen af disse kan være i 5 mill. m3oe. klassen, jvf. størrelsen af fundene i
Elly-Luke området.

Øvre jurassiske kimmeridgian lavtvandsmarine sandsten olie play (Heno
Formationen)
Øvre jurassiske lavtvandsmarine sandsten afsat i et kystnært miljø findes i den vestlige del af Centralgraven,
hvor reservoir-intervaller af kimmeridge alder tilhørende Heno Formation forekommer på det såkaldte
Heno Plateau i den vestlige del af Centralgraven. Dybtliggende Heno Formation på mere end 5000 m er
oliereservoir (44o API, GOR 550 Sm3/Sm3) i Hejre-feltet, som for indeværende er under udbygning. Desuden
er der fundet kommercielle mængder olie i Freya/Mjølner feltet krydsende den dansk-norske grænse.
Dette fund er dog endnu ikke sat i produktion. Indenfor de seneste år har Wintershall gruppen udført to
succesfulde efterforskningsboringer i Ravn-området på den grundere sydlige del af Heno Plateauet, hvor
der ligevist blev påvist olie dog med lavere GOR (95 Sm3/Sm3).

Figur 2: Muligheder for øvre jurassiske kimmeridgian lavtvandsmarine sandsten olie play (Heno
Formationen)
De lavtvandsmarine sandsten tilhørende Heno Formationen befinder sig i det meste af
udbredelsesområdet på en begravelsesdybde på 4000 til mere end 5000 m under HT/HP forhold. Tykkelse
og reservoirkvalitet varierer betragteligt afhængig af de lokale aflejringsmiljøer, placering i bassinet og
mulighederne for tilførsel af sandmateriale. Den nedre del af Farsund Formationen er i adskillige boringer
meget rig på organisk materiale og olie-moden og overlejrer direkte reservoiret. Den vigtigste fældetype er
knyttet til roterede forkastningsblokke begrænset af forkastninger på en eller flere sider. Migration fra kilde
til reservoir kan ske langs kontaktflader langs forkastninger. Flere uborede potentielle strukturelle fælder
er identificeret, dog med stor variation i størrelse. Derfor må Heno-playet tilskrives et interessant
restpotentiale blandt andet i forbindelse med flere fældemuligheder tæt på Ravn fundene. Det samlede

ikke-risikovejede P50 volumen i prospekter og leads er opgjort til 102 mill. m3oe (21 mill. m3oe, risikovejet)
fordelt på 15 strukturer. De kortlagte strukturer er jævnt fordelt inden for play-området, og det anses for
kun lidt sandsynligt at yderlige leads vil blive identificeret fremover.

Øvre jurassiske volgien lavtvandsmarine sandsten olie/gas? play (Outer
Rough sandsten)
Udbredelsen af lavtvandsmarine sandsten af volgien alder (Outer Rough sandsten) er begrænset til den
vestligste del af Centralgraven på flanken af den såkaldte Mid North Sea High på bristisk sektor. Denne type
sandsten er på dansk side kun boret i to brønde på roterede forkastningsblokke. Det spinkle datamateriale
viser meget varierende tykkelse og reservoirkvalitet. Her var resultaterne fra Saxo-1 interessante, idet der
blev gennemboret mere end 60 m sand med høj porøsitet og permeabilitet. Ingen af de udførte boringer
påviste dog kulbrinter i kommercielle mængder. De tørre boringer tilskrives en kombination af mangelfuldt
segl og vanskelige migrationsveje fra kildebjergarten. I denne del af Centralgraven er den ellers
allestedsnærværende organisk-rige Farsund Formation tynd og kun tidlig moden for oliedannelse. En
alternativ kilde i området kan dog være ældre palæozoiske bjergarter, f.eks. gasdannende kul af karbon
alder, som er kilde for det nærliggende tyske A6-B4 felt. Flere mindre leads er kortlagt i forbindelse med
tidligere licensrunder. I porteføljen er her dog kun udvalgt og medtaget to mulige prospekter. Det samlede
ikke-risikovejede P50 volumen er opgjort til 44 mill. m3oe (7 mill. m3oe, risikovejet). Der er skønnet en lav
fundsandsynlighed pga. af de ovenfor nævnte faktorer kombineret med kritisk opløselighed af seismiske
data for at kortlægge tynde reservoirer. De medtagne prospekter og leads vurderes at være dækkende for
potentialet i dette ’non-proven’ play.

Figur 3: Muligheder for øvre jurassiske volgien lavtvandsmarine sandsten olie/gas? play (Outer Rough
sandsten)

Intra-Farsund Formation sandsten olie/gas play (kimmeridgien – nedre
Volgien)
Sandsten afsat som bassingulvsvifter indlejret i Farsund Formationens kildebjergarter har indenfor det
seneste årti påkaldt sig fornyet efterforskningsmæssig interesse.
I 2002 gennemførtes efterforskningsboringen Svane-1 til en dybde af næsten 6000 m i den nordlige del af
Tail End graven. Her blev der gennemboret gas-mættede sandstensintervaller af kimmeridge alder fra en
dybde af ca. 5300 m under HT/HP forhold på en 4-vejs lukning. Fundet blev dog efterfølgende erklæret subkommercielt og for teknisk vanskeligt at vurdere, hvorefter licensen blev opgivet. Senere blev der af Mærsk
på en hældende forkastningsblok vest for Amalie-1 boret en boring (Gita-1) med et 300 m interval med
stablede sandsten med reservoirkvalitet dog uden kulbrinter. Intervallet er af formodet samme alder som
sandstenene i Svane-fundet. Disse resultater tillader derfor opstilling af et attraktivt gas play, hvor turbidit
sandsten er afsat som bassingulvssvifter indlejret i den nedre del af den flere km tykke organisk-rige
Farsund Formation i den nordligste del af Tail End Graven. Her er kortlagt to prospekter lokaliseret på den
hængende blok af markante forkastninger.

Figur 4: Muligheder for intra-Farsund Formation sandsten olie/gas play (kimmeridgien – nedre Volgien)
Hovedudfordringen ved dette play er hvor langt mod syd man kan forvente tilstedeværelse af turbidit
sandsten, som kendes fra de to omtalte nordlige boringer. Seismiske data har dog i Tyra-området flere
steder identificeret lobesystemer af både kimmeridge og nedre volgien alder på omkring 4000 m dybde.
Resultater opnået ved seismisk elastisk inversion er her kompatible med tilstedeværelsen af
kulbrinteførende sandsten.

Det samlede ikke-risikovejede P50 volumen for de kendte prospekter er opgjort til 81 mill. m3oe (27 mill.
m3oe, risikovejet). Det bemærkes, at der er meget stor spredning i størrelsen på de identificerede
prospekter. Hvis kommende boreaktiviteter kan påvise tilstedeværelsen af reservoir i denne del af lagserien
syd for Svane-fundet, kan man forestille sig at playområdet kan udvides mod syd og porteføljen udvides
med kortlægning af et yderligere prospekt i 20 mill. Sm3 olie klassen i Tail End Graven og Tyra området (Salt
dome provinsen).

Upper Farsund Formation sandsten olie play (mellem Volgien –
Ryazanien)
Sandsten afsat som bassingulvsvifter indlejret i den øvre del af Farsund Formationens kildebjergarter eller
som ’gravity flows’ i hovedforkastningszonen til Ringkøbing-Fyn Højderyggen har været efterforskningsmål i
flere boringer. Playet har fået fornyet interesse og flere prospekter og leads er identificeret.
De tidligere efterforskningsresultater viste, at denne del af formationen er lerstensdomineret uden
reservoirintervaller, når der ses bort fra sandede indslag af blandet reservoirkvalitet afsat af ’gravity flows’
(Poul Sand) i en række brønde langs hovedforkastningen til Ringkøbing-Fyn Højderyggen og tynde turbidit
intervaller i bassinet i den øverste del af formationen. Eneste undtagelse var resultaterne fra Amalie-1 i den
nordlige del af Centralgraven, hvor der i et tyndt sandlag i 4300 m dybde med højt formationstryk og
porøsitet mellem Farsund skiferen og den overliggende Valhall Formation af nedre kridt alder blev opnået
høje olierater ved prøveproduktion. En efterfølgende afgrænsningsboring fandt dog kun spor af sand med
mindre shows. Herefter har dette interval ikke været mål for yderligere boringer.

Figur 5: Muligheder for Upper Farsund Formation sandsten olie play (mellem Volgien – Ryazanien)

Det skitserede playområde, som omfatter de nordlige og østlige dele af Centralgraven, er afgrænset ved
udbredelsen af en tyk øvre Farsund Formation lagserie. Playet er at betragte som ubekræftet, når der ses
bort fra de bevægelige kulbrinter påvist i Amalie-1. Der er dog spor af tynde turbidit sandsten i enkelte
boringer i de bassincentrale dele af det nordlige playområde, men den sydlige sandstensudbredelse er
meget usikker.
9 prospekter og leads med generel lav fundsandsynlighed er medtaget i opgørelsen. Dybdeintervallet for de
medtagne prospekter og leads er fra omkring 3300 m mod syd til mere end 4600 m mod nord i Hejreområdet. Der kan forventes betragteligt overtryk i formationsvæsken her. Det samlede ikke-risikovejede P50
volumen er opgjort til 189 mill. m3oe (30 mill. m3oe, risikovejet).

Nedre Kridt kalk olie/gas play (Tuxen og Sola Formationerne)
Kalk og mergel af nedre kridt alder er hovedreservoir i Valdemar/Bo feltet. Dertil kommer, at samme
stratigrafiske interval også er reservoir i Adda forekomsten, som forventes sat i produktion indenfor en
kortere årrække. Endelig er potentialet for produktion fra nedre kridt under Syd Arne feltet under
vurdering.
Traditionelt har intervallet været betragtet som et sekundært, dybereliggende efterforskningsmål på
strukturelle fælder identificeret på overliggende øvre kridt kalk niveau. Reservoiret består af hemi-pelagisk
kalk og mergel tilhørende Tuxen Formation samt i mindre omfang også den overlejrende Sola Formation.
Intervallet ligger mellem de øvre jurassiske kildebjergarter og de overliggende kulbrintemættede øvre kridt
kalkreservoirer og dermed fordelagtigt på migrationruten f.eks. via sprække- og forkastningszoner.
Reservoirkvaliteten er styret af lerindholdet. Der er observeret porøsiteter på op til 35-40 % i Tuxen
Formationen på Valdemar-feltet på en dybde af omkring 2500 m. Porøsiteten aftager med stigende
lerindhold og begravelsesdybde. Permeabiliteten er generelt meget lav, hvilket reducerer produktiviteten.

Figur 6: Muligheder for Nedre Kridt kalk olie/gas play (Tuxen og Sola Formationerne)
Tuxen Formationen forekommer over hovedparten af Centralgraven med varierende tykkelser på op til
mere end 50 m. Imidlertid synes områder med gennemsnitsporøsiteter på over 25 % begrænset til en zone
omkring Valdemar-Tyra-Adda og strækkende sig mod nord i retning mod Syd Arne. Da tilstedeværelse af
kulbrinter i Tuxen Formationen ofte er knyttet til tilstedeværelse af kulbrinter i øvre kridt kalken, vil
udbygning af forekomster inden for play-området ofte kunne omfatte begge niveauer. Potentielle
selvstændige stratigrafiske fælder i forbindelse med f.eks. udkiling af reservoir er identificeret seismisk.
Dette del-play er dog endnu ikke efterprøvet.
I opgørelsen er medtaget prospekter i Bøje og Tyra området samt et enkelt lead nord for Valdemar i
dybdeintervallet fra omkring 2600-2800 m. Det samlede ikke-risikovejede P50 volumen er opgjort til 41 mill.
m3oe (19 mill. m3oe, risikovejet).

Øvre Kridt kalk olie/gas play (Hidra & Hod Formationerne)
Der er påvist strukturelt fældet olie i Hod og Hidra formationerne i den nedre del af kalken, feks. Adda og
Bo/Valdemar områderne over forekomster i den nedre kretassiske Tuxen kalksten, hvor topseglet er brudt.
Herfra er der dog endnu ikke etableret produktion.

Figur 7: Muligheder for Øvre Kridt kalk olie/gas play (Hidra & Hod Formationerne)
Disse fund viser at kalken både kan fungere som reservoir og top-segl. Høje porøsiteter i den nedre del af
kalken synes primært at forekomme, hvor kalken indeholder zoner med omlejret kalk, moderat
begravelsesdybde og overtryk, som reducerer den effektive spænding og dermed mekanisk/kemisk
kompaktion. Playområdet er sammenligneligt med playområdet for den underliggende Tuxen Formation og
er begrænset til inversions-antiklinal området i den centrale del af Central Graven. Det skal dog bemærkes,

at der er påtruffet gas i den nederste del af kalken direkte over gasførende Heno Formation sandsten i
boringen Elly-1 mod vest. Endvidere er et lead lokaliseret øst for Adda-fundet på den tilgrænsende del af
RFH medtaget i opgørelsen. Det drejer sig om en seismisk amplitude anomali i den basale del af kalken,
som muligvis kan repræsentere omlejret kalk fra den nærliggende inversionsryg.
3 højrisiko-prospekter og -leads beliggende i Valdemar-området i dybdeintervallet fra omkring 2200 – 2500
m er medtaget i opgørelsen. Det samlede ikke-risikovejede P50 volumen er opgjort til 41 mill. m3oe (4 mill.
m3oe, risikovejet).

Øvre Kridt kalk olie/gas play (Tor & Ekofisk Formationerne)
Langt hovedparten af den danske olie/gas produktion kommer fra porøse kalkreservoirer i Ekofisk og Tor
Formation i den øverste del af Kalk Gruppen. Den dominerende fældetype er strukturel, hvor felterne er
knyttet til 4-vejs lukninger over saltstrukturer og inversions-antiklinaler.
På trods af et efterforskningsmæssigt meget modent stadium, hvor alle kendte strukturelle fælder på
kalkniveau var anboret fik playet en genoplivning efter årtusindskiftet. Dette skyldtes fundet af Halfdanfeltet nordvest for Dan-feltet. Dette felt med reserver på 100 mio. m3 er knyttet til en unik ikke-strukturel
fælde med hældende olie-vand kontakt i Tor Formation samt trykvariationer i oliezonen, som viser at
forekomsten ikke er i ligevægt men i langsom bevægelse. Efterfølgende har efterforskningsaktiviteterne i
kalken været fokuseret på at lokalisere forekomster af Halfdan-typen i dynamiske fælder eller rent
stratigrafiske fælder uden strukturel lukning. Resultaterne har ikke været opløftende. Seismisk inversion
har vist sig at være et effektivt værktøj til at forudsige tilstedeværelsen af porøse reservoirintervaller i den
øvre del af kalken. Hovedudfordringen er derimod at forudsige tilstedeværelsen af kulbrinter, som
forudsætter et grundigt kendskab til migrationsveje fra den øvre jurassiske kildebjergart ind i fælden.

Figur 8: Muligheder for Øvre Kridt kalk olie/gas play (Tor & Ekofisk Formationerne)

En opgørelse over restpotentialet i kalken vanskeliggøres yderligere på grund af kalkens natur med lav
matrikspermeabilitet og stærke kapillære kræfter, idet det ikke er muligt forlods at beregne fordelingen af
mobil og ikke-mobil olie. Samtidigt har erfaringerne vist, at hældende frit vandspejl (FWL) er mere reglen
end undtagelsen, som gør forudsigelser om dets placering i prospekter meget usikker.
Det foretagne skøn over de tilstedeværende mængder i restpotentialet omfatter 12 overvejende
stratigrafiske leads og prospekter i det primære playområde, som vist på det ledsagende playkort. Dybden
til playet er i størrelsesordenen 2000 m mod syd stigende til omkring 3000 mod nord og vest. Der er
yderlige medtaget mulige ikke-erkendte ressourcer i opsprækket kalk over saltstrukturer i den sydligste del
af Centralgraven, hvor boringer fra slutningen at 1970’erne påviste tilstedeværelsen af ikke-kommercielle
mængder kulbrinter, men som muligvis kan opgraderes med anvendelse af nutidig teknologi. Dybden til
toppen af kalken i disse strukturer er omkring 1700 m. Det samlede ikke-risikovejede P50 volumen er
opgjort til 223 mill. m3oe (45 mill. m3oe, risikovejet). GEUS anser det for sandsynligt, at fremtidige seismiske
studier kan indkredse yderligere to stratigrafiske leads i kalken med samlede ikke-risikovejede
tilstedeværende mængder på 25 Sm3 i Centralgraven eller muligvis på de tilgrænsende dele af RFH. Der er
stor spredning i størrelsesfordelingen af felter, fund prospekter og leads.

Paleogene sandsten olie/gas plays
Palæocæne og nedre Eocæne sandsten på en dybde af 2000 – 2200 m er reservoir i olieproducerende felter
beliggende i den såkaldte Siri Canyon på den sydlige flanke af Det Norsk-Danske Bassin. Det drejer sig om
tre felter, der som de eneste er beliggende uden for Centralgraven. Hertil kommer et nyt oliefund fra 2010
(Solsort) beliggende i den nordøstlige del af Centralgraven på en dybde af ca. 3000 m. Dette fund er under
vurdering og en afgrænsningsboring med flere brønd-spor blev udført i 2013. De kendte reservoirer tilhører
et system af dybmarine turbidit sandstenslegemer i Siri Canyon, som er en af flere nedskæringer på Top
Kalk-fladen øst for Centralgraven. Fælderne, som hovedsageligt omfatter klassiske 4-vejs lukninger dannet
ved differentiel kompaktion, er fyldt ved langdistance migration (op til 70 km) fra de øvre jurassiske
kildebjergarter i Centralgraven. Solsort-fundet er gjort på en kombineret strukturel og stratigrafisk fælde
øst for Svend-feltet på Siri-trendens vestlige forlængelse.

Figur 9: Muligheder for Paleogene sandsten olie/gas plays
Siri-trenden langs den dansk-norske grænse og den tilgrænsende del af Centralgraven har nået et meget
modent efterforskning-stadium, hvor kun få og små yderligere fund kan forventes. Samtidigt er der ikke
fundet paleocæne reservoir intervaller i det efterhånden meget store antal boringer i Centralgraven, som
gennemborer dette stratigrafiske interval. Der er gennemført 5 tørre boringer uden sandreservoir på de to
øvre nedskæringer i kalkoverfladen på Ringkøbing-Fyn Højderyggen jvf. ledsagende playkort. Det er dog for
tidligt på den baggrund at konkludere, at der er tale om en endegyldig test af playet i disse områder. Der er
dog tale om en betydelig efterforskningsrisiko knyttet til både til tilstedeværelse af reservoir og
migrationsvej. Opgørelsen over mulige tilstedeværende mængder omfatter små fund i Siri-trenden (f.eks
Rau), hvor licensen er tilbageleveret på grund af sub-kommercielle størrelser. Herudover er der i den
oligocæne lagserie i Siri-området påvist gas i små mængder ligeledes i turbidit sandsten. Potentielle
gasressourcer i dette play er ikke medtaget.
I opgørelsen er kun medtaget to små prospekter/leads på Siri-trendet med samlet ikke-risikovejede P50
volumen på 3 mill. m3oe.

Neogene sandstens olie/gas plays
Interessen for mulige ressourcer i den grunde Neogene lagserie er øget med fund af olie i Miocæne sandlag
i efterforskningsboringen Lille John-1 boret på skuldrene af John salthorsten i den sydligste del af Central
graven. Dette fund er for indeværende under evaluering og der er netop afsluttet en vurderingsboring med
positivt resultat. Forekomst af kulbrinter i den grunde lagserie over salthorste har traditionelt været
opfattet som en ’drilling hazard’ med grund gas i forbindelse med efterforskning af den underliggende kalk.
Det er dog værd at bemærke, at der f.eks i T-1, som er fundbrønd på Svend-feltet, tilbage i 1970’erne, blev
påvist olie i et Miocænt lag ligeledes knyttet til seismiske DHI’er. Det er derfor muligt, at en ’drilling hazard’
kan skifte til en fremtidig selvstændig efterforskningsmulighed, idet grunde DHI’er forårsaget af lækkende

kulbrinter fra underliggende lag, er kendt over samtlige salthorste(se kort). På hollandsk område
planlægges således gasproduktion fra sandlag knyttet til grunde seismiske amplitude anomalier på A-15
feltet. Seismiske ’bright spots’ er i øvrigt meget almindelige i den Neogene lagserie, også øst for
Centralgraven, hvor det dog er usikkert om de kan repræsentere gas af termogen eller biogen oprindelse,
som kan produceres.

Figur 10: Muligheder for Neogene sandstens olie/gas plays
Udover området omkring Svend-feltet i nord er playområdet her begrænset til den sydvestligste del af
Centralgraven i John-området, hvor sand forventes at forekomme i prograderende enheder af sen Miocæn
alder. Derudover er der oliespor i flere boringer i intervallet over saltstrukturer. 5 grunde (mindre end 1500
m) prospekter og leads er medtaget i opgørelsen, heraf 3 over saltstrukturer. Det samlede ikke-risikovejede
P50 volumen er opgjort til 65 mill. m3oe (18 mill. m3oe, risikovejet). Der er således set bort fra øvrige
områder med seismiske DHI’er, som kan repræsentere grunde gas akkumulationer.

Præ-jurassiske plays
Disse omfatter en række ubekræftede gas plays, som alle afhænger af usikker tilstedeværelse af
dybtliggende og gasdannende kulførende bjergarter af karbon alder. Mulige reservoirer kan findes både i
den triassiske (Bunter sandsten og i Skagerrak Formation) og permiske lagserie (rotliegende sandsten).
Indtil videre er der i dansk Nordsø ikke gjort fund knyttet til disse plays.
I modsætning til den sydlige Nordsø, hvor tykke kulførende karbone enheder er kilde til den sydlige
gasprovins, er udbredelsen af mulige kildebjergarter stort set ukendt på dansk sokkel. Kul af nedre karbon
alder kendes kun fra en enkelt boring på Gert strukturen. Imidlertid er kilden til de palæozoiske reservoirer
på det nærliggende A6 – B4 gasfelt på tysk sokkel med stor sandsynlighed karbone kulførende aflejringer
(Scremerston Formationen). Dette antyder, at tilsvarende lagserier kan være bevaret i de dybere begravede
dele af dansk Centralgrav øst herfor. Uden for Centralgraven kan potentielle dybtliggende gasdannende

karbone enheder ligeledes være bevaret under Zechstein evaporiter i Det Norsk-Danske Bassin nord for
RFH. Tilstedeværelsen af en karbon lagserie her er dog ikke påvist.
Bunter sandsten var målet for den tørre efterforskningsboring Olga-1 på den sydligere flanke af Krakastrukturen i den sydlige del af Centralgraven. Årsagen til manglende kulbrinter i de gennemborede
sandsten skyldes formentlig manglende migrationsmuligheder fra den potentielle karbone kilde gennem
den overliggende Zechstein lagserie ind i trias. Playområdet for Bunter sandsten er lokaliseret i den
sydøstlige del af centralgraven, hvor reservoiret befinder sig på en dybde af mindre end 5000 m, og hvor
Zechstein lagserien enten ikke er aflejret eller fraværende som følge af saltflydning, hvorved der kan opstå
migrationshuller fra underliggende karbon. I porteføljen er medtaget 2 leads på det såkaldte Poul Plateau,
som er uden Zechstein, hvorfor de bedste migrationsmuligheder må forventes at være til stede.
Den triassiske Skagerrak Formation med sandsten mellemlejret skifre aflejret i et kontinentalt miljø findes i
Det Norsk-Danske Bassin og forventes at kunne indeholde reservoir-intervaller. Det postulerede
playområde er karakteriseret ved mobiliseret Zechstein salt, som har givet mulighed for dannelse af flere
såkaldte skildpadde strukturer med 4-vejs lukning. Som for Bunter sandsten playet er hovedrisikoen
tilstedeværelse af både kildebjergart og migrationsmuligheder fra kilde til fælde. I ressourceopgørelsen er
kun medtaget et lead for at illustrere up-side mængder i de enkelte strukturer.
Playområdet for Præ-Zechstein reservoirer i f.eks. rotliegende sandsten er begrænset til den vestligste del
af Centralgraven, hvor dybden er mindre end 4000 m. På trods af nærhed til A6-B4 feltet på tysk side og til
mindre britiske felter på nærliggende britisk sokkel på Mid North Sea High har interessen for efterforskning
her været ringe. Kun et mindre lead er identificeret, beliggende på en isoleret horst under Elly-1. Denne
boring havde TD i rotliegende vulkanitter. I lighed med A6-B4 er der mulighed for underliggende sandsten
(Flora sandsten), som i givet fald ligger favorabelt for migration fra de dybere dele af Centralgaven mod øst.
Det samlede ikke-risikovejede P50 volumen i de 4 medtagne præ-jurassiske leads er 30 mill. m3oe (4 mill.
m3oe, risikovejet). Den beskedne risikovejede GIIP værdi afspejler den høje ’play risk’, som knytter sig til
disse playtyper.

Ukonventionelle plays
Hovedkildebjergarten i Centralgraven er organisk-rige skifre i den øvre jurassiske Farsund Formation, som
findes over det meste af området. Denne formation kan muligvis have et efterforskningsmæssigt
potentiale, idet der herfra er prøveproduceret olie i enkelte boringer. Som eksempel kan fremhæves
boringen Jens-1 fra 1982 hvor der over en 60 fods stærkt opsprækket zone af skifer og tynde dolomitlag
blev testet med en produktionsrate på omkring 1200 BOPD. Det er på nuværende grundlag ikke muligt at
kvantificere potentialet men kun at angive et regneeksempel. I forbindelse med en produktionsboring på
Valdemarfeltet blev der planlagt et vandret brøndspor i Farsund Formation for at teste
produktionspotentialet. Samtidigt udførte Mærsk et ’up-side’ skøn på omkring 1,5 mia. m3 for
tilstedeværende oliemængder for de øverste ca. 700 m af formationen dækkende et areal på ca. 50 km2
med antagelser om både sprække- og matriks porøsitet. Det bemærkes, at området kun dækker en lille del
af det samlede volumen for formationen. Imidlertid blev der i brøndsporet VA-5b kun produceret
ubetydelige mængder, hvorefter brøndsporet blev lukket med konklusionen, at produktionspotentialet i
det undersøgte interval her var meget begrænset. Der er dog fortsat interesse for at forfølge muligheder
for produktion direkte fra Farsund Formationen. Således er der planlagt bl.a. prøvetagning af skiferen i
kommende boringer med henblik på at indhente viden om de bjergartsfysiske egenskaber.

Sammenfatning
De summerede P50 værdier for tilstedeværende mængder (i mill. m3oe) i de enkelte prospekter og leads
(kategori 2 & 3) inden for de beskrevne playtyper er sammenfattet i nedenstående tabel. I alt indgår 72
prospekter og leads i den samlede portefølje.
Det bemærkes at play nr 6, 8 og 11 (Øvre Farsund, Outer Rough og præ-jura) alle er ubekræftigede. De
summerede P50 ikke-risikovejede mængder for disse udgør omkring 30% af totalen, men kun omkring 20%
af den risikovejede total, hvilket afspejler den forøgede play risiko. I tabellen er endvidere medtaget mulige
tillægsressourcer knyttet til endnu ikke identificerede og kortlagte leads.
Det skal bemærkes, at den valgte opgørelsesmetode byggende på en summering af den af GEUS kendte
prospekt og lead portefølje med tillæg af begrænsede mulige ikke-kortlagte tillægsressourcer knyttet til
etablerede bekræftede plays formentlig vil give en samlet total af ’yet to find’ tilstedeværende mængder på
den lave side. Der er således ikke gjort forsøg på kvantificering af mulige ressourcer knyttet til opsprækket
skifer (tight oil) i Farsund Formation, ligesom nye data kan øge potentialet i grunde Neogene reservoirer.

Kategori 1

(mio m3 oe )

Kategori 2+3

(mio m3 oe)

Playtype

Fund

P50

Antal
prospekter
og leads

1

Neogen

1

10

5

65

18

2

Palæogen

3

21

2

3

0

3

Øvre Kridt (Tor, Ekofisk)

12

223 (+25)

45 (+2,2)

4

Øvre Kridt (Hod, Hidra)

4

25

4

41

4

5

Nedre Kridt (Tuxen og Sola)

1

29

3

41

19

6

Øvre Jura (Øvre Farsund sst)

9

189

30

7

Øvre Jura (Intra Farsund sst)

4

81 (+20)

27 (+2)

8

Øvre Jura (Outer Rough sst)

3

44

7

9

Øvre Jura (Heno sst)

10 Mellem Jura sst

1

44

P50
(risikovejede)

6

78

15

102

21

5

39

11

38 (+15)

9 (+1,5)

4

30

4

72

857 (+60)

184 (+5,7)

11 Præ-Jura
Totalt

P50 (ikkerisikovejede)

21

246

Resuméskema for kategori 1 og “yet to find” (kategori 2+3) for de enkelte plays for P50 (ikke-risikovejede og
risikovejede) samt de skønnede mulige endnu ikke-identificerede tillægsressourcer (i parentes).

Vurdering af tilstedeværende olie/gas ressourcer i dansk Nordsø øst for
6o 15’ Ø
Nordsø området øst for 6o 15’ Ø betragtes efterforskningsmæssigt som et høj-risiko område med et lavt
kulbrintepotentiale og er i licens sammenhæng underlagt specielle betingelse i forhold til området vest for
6o15’ Ø.
I området er der boret 9 efterforskningsboringer (C-1, Erik-1, F-1, Ida-1, Inez-1, J-1, K-1, R-1, S-1) med
forskellig efterforskningsmål. Ingen af de udførte boringer påviste kulbrinter i kommercielle mængder,
hvilket tilskrives en kombination af mangelfuldt segl, mangel på moden kilde samt vanskelige
migrationsveje fra kildebjergarten til reservoir.

Mulige plays
Reservoir bjergarter er fundet i tertiær, øvre kridt og trias. Mulige palæozoiske sandsten kan forventes i
blokforkastede områder på Ringkøbing Fyn Højderyggen. Lersten fra trias, jura og tertiær samt tæt kalk
internt i øvre kridt har forseglende egenskaber. Moden kildebjergart og migrationsvej udgør den største
usikkerhed i forbindelse med prospektiviteten i området.
Hovedkilden for kulbrinter i området antages at være organisk-rige jurassiske lersten. Jura sekvensen er i
området tynd og begravet til en begrænset dybde over olie-vinduet (ikke tilstrækkelig for oliedannelse). En
moden jurassisk kildebjergart findes i Central Graven, men kræver en lang migrationsrute til strukturer i
området (mere end 100 km). En alternativ, men u-testet, kilde i området kan være ældre palæozoiske
bjergarter f.eks. gasdannende kul af karbon alder.
Der er ikke beskrevet egentlige playtyper i området, men følgende niveauer navngivet efter hypotetiske
reservoir intervaller er beskrevet.
1. Tertiære sandstens gas play
2. Øvre Kridt kalk olie/gas play
3. Præ-jurassiske plays

Tertiære sandstens gas play
Tertiære plays er relateret til DHI’er observeret øst for Coffee-Soil forkastningen og op på Ringkøbing-Fyn
Højderyggen. Gas-relaterede DHI’er forekommer i de miocæne aflejringer på Ringkøbing-Fyn Højderyggen
hvor gas akkumulationer bl.a. blev gennemboret i R-1 brønden.

Figur 11: DHI’er og lavtliggende gasfelter i Nordsøen.

Da alle kendte kildebjergarter findes i de øvre jurassiske skifre i Central Graven, og DHI’er og bright-spots
bliver spottet i store afstande fra graven, må lang-distance migration i størrelsen 75-150 km have fundet
sted for at forklare tilstedeværelsen af DHI’er på Ringkøbing-Fyn højderyggen for så vidt det drejer sig om
termogen gas dannet i Central Graven. Det er dog stadig uafklaret om gassen er af biogen eller
dybereliggende termogen oprindelse.
R-1 boringen blev boret i 1973 på Ringkøbing-Fyn højderyggen på toppen af en seismisk anomali med
Nedre Trias Bunter sandsten som mål, men stødte på et tyndt midt miocænt gassandlag (29” tyk).
Reservoiret er fin- til grovkornet sand vekslende med lerbænke. Aflejringsmiljøet er nedre til øvre shoreface
og opskylszonen af en fremrykkende kyst, og laget ses i det meste af dansk Nordsø med tykkelser mellem 5
til 400 m, tykkest i den sydlige del. Fælden er strukturel, mens seglet er øvre miocænt plastisk ler.
Forekomst af kulbrinter i den grunde lagserie over salthorste har traditionelt været opfattet som en ’drilling
hazard’ med grund gas i forbindelse med efterforskning af den underliggende lagserie. Det kan dog ikke
udelukkes at seismiske DHI’er kan skifte til en fremtidig selvstændig efterforsknings mulighed hvis gas
akkumulationerne er store nok. På hollandsk område planlægges således gasproduktion fra sandlag knyttet
til grunde seismiske amplitude anomalier på A-15 feltet.
Seismiske ’bright spots’ er almindelige i den Tertiære lagserie i området øst for 6o 15’ Ø, hvor det dog er
usikkert om de kan repræsentere gas af termogen eller biogen oprindelse. Der er p.t. ikke lavet ressource
vurderinger på mulige gas anomalier.

Øvre Kridt kalk olie/gas play
Øvre Kridt/Nedre Kridt og Jura pakken er primært testet i forbindelse med strukturelle fældetyper knyttet
til 4-vejs lukninger over saltstrukturer.

Der er ikke fundet spor af kulbrinter i de anborede strukturer, hvilket forklares ved en manglende
kildebjergart.
Der er ikke forventninger til at de resterende ikke-borede strukturer har større sandsynlighed for fund.

Præ-jurassiske plays
Disse omfatter en række ubekræftede olie og gas plays som alle afhænger af usikker tilstedeværelse af
enten dybtliggende og gasdannende kulførende bjergarter af karbon alder eller lang-distance migration af
olie fra køkkenområdet i Central Graven. Mulige reservoirer kan findes både i den triassiske (Bunter
sandsten og i Skagerrak Formationen) og permiske lagserie (rotliegende sandsten). Indtil videre er der i
dansk Nordsø ikke gjort fund knyttet til disse plays.
I modsætning til den sydlige Nordsø, hvor tykke kulførende karbone enheder er kilde til den sydlige
gasprovins, er udbredelsen af mulige kildebjergarter stort set ukendt på dansk sokkel. Kul af nedre karbon
alder kendes kun fra en enkelt boring på Gert strukturen. Imidlertid er kilden til de palæozoiske reservoirer
på det nærliggende A6 – B4 gasfelt på tysk sokkel med stor sandsynlighed karbone kulførende aflejringer
(Scremerston Formationen). Dette antyder, at tilsvarende lagserier kan være bevaret i de dybere begravede
dele af dansk Centralgrav øst herfor. Uden for Centralgraven kan potentielle dybtliggende gasdannende
karbone enheder ligeledes være bevaret under Zechstein evaporiter i Det norsk-danske Bassin nord for
RFH. Tilstedeværelsen af en karbon lagserie her er dog ikke påvist.
Bunter sandsten var målet for de tørre efterforskningsboringer S-1 og Erik-1 i den sydlige del af Horn
Graven. Årsagen til manglende kulbrinter i de gennemborede sandsten kan enten skyldes manglende
migrationsmuligheder fra den potentielle karbone kilde gennem den overliggende Zechstein lagserie ind i
trias eller helt fraværet af en kildebjergart.
Den triassiske Skagerrak Formation med sandsten mellemlejret skifre aflejret i et kontinentalt miljø findes i
Det norsk-danske Bassin og forventes at kunne indeholde reservoir-intervaller. Vest for 6o 15’ Ø er der
beskrevet et play område karakteriseret ved mobiliseret Zechstein salt, som har givet mulighed for
dannelse af flere såkaldte skildpadde strukturer med 4-vejs lukning. En tilsvarende udvikling kan forventes
mellem saltstrukturene i den nordlige del af området. Som for Bunter sandsten playet er hovedrisikoen
tilstedeværelse af både kildebjergart og migrationsmuligheder fra kilde til fælde.
Playområdet for Præ-Zechstein reservoirer i f.eks. rotliegende sandsten er begrænset til forkastnings
afgrænsede rotationsblokke langs Horn Graven. For et potentielt lead med en arealmæssig udbredelse på
30 km2 og en net sand tykkelse på 40 m er den samlede ikke-risikovejede P50 volumen anslået til 31x106 m3
olie. En risikovejet volumen vil nærme sig 2x106 m3, hvilket afspejler den høje ’play risk’, som knytter sig til
denne playtyper (usikker reservoir, segl og ikke mindst kilde).

Ressourcer i dansk Nordsø øst for 6o 15’ Ø
Dansk Nordsø øst for 6o15’ Ø må, baseret på efterforsknings resultaterne i området, betragtes som et lavpotentielt område for olie og gas forekomster. Der kan ikke med rimelighed angives ressourcer tilknyttet
området. ’Play risk’ er meget høj fordi tilstedeværelsen af reservoir og segl og ikke mindst kildebjergart er
meget usikker.

Et fund af kildebjergart og/eller en forbedret forståelse/bekræftelse af langdistance migration vil
retfærdiggøre tilstedeværelsen af kulbrinter i området.

