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1 Bakgrunn og oppsummering

Lisenstildeling / utløp:  16.2.2007/16.2.2013
Partnere og andeler:  Statoil ASA (OP) 70%, Eon Ruhrgas Norge30%
Søknadsgrunnlag: Prospektmulighet med paleocen letemodell

Arbeidsforpliktelse/ betingelser:  Innen 3 år fra tildelingstidspunkt å reprossesere 3D seismikk over
hele området for utvinningstillatelsen og beslutte om det skal bores en undersøkelsesbrønn

Lisensen ble tildelt i TFO 2006 med forpliktelse til å reprosessere 3D seismikk over hele lisensen. 3D
datasettet ST0511 var innsamlet med henblikk på både Steinkobbeprospektet i nabolisensen PL212C/D (jura)
og Grytfoten prospektmuligheten (paleocen)og dekketdet meste av PL436. En ”fast track” versjon av dette

datasettet var grunnlaget for TFO søknaden, og i ettertidble datasettet ”pre-stack” spleiset med eksisterende
3D datasett i området til ST05M10.

Grytfoten prospektmuligheten på paleocen nivå var basis for TFO søknaden for både Statoil og Eon Ruhrgas
Norge, og dette var den eneste identifiserte prospektmuligheten.

I ettertidble Grytfotendefinert som to prospekter: Enstrukturell del (vest) og en ren stratigrafisk del (øst).
Steinkobbebrønnen, 6507/6-3, borethøsten 2008, testede en jura lukning i Lisens 212Cog hadde Grytfoten
Vest som sekundærtarget. Brønnenpåtraffikke paleocene reservoarbergarter. Geologisk og geofysisk arbeid

på Grytfoten integrert med resultater fra Steinkobbebrønnen ga negativindikasjon på tilstedeværelse av
hydrokarbonerog mye tyder på at Grytfoten Øst prospektetikke inneholder reservoarsand men derimot
høyporøs leire. Beslutningen om oppgivelse av Lisens 436 enstemmig i lisensen.

Alt utført arbeidsom har bakgrunn i den felles lisensdatabaseer dokumentert på License Web.

2 Teknisk arbeid og møter

Prosjektet ble utført i en prosjektgruppe innen letingpå Nordland i Harstadi samarbeid med Eon Ruhrgas Norge.

Spesialstudier innen geofysikk (LFP og EM) ble assistert av grupper i Statoil Stavanger og Statoilsforskningssenter.

ST05M10 reprosseseringen var tilgjengeligfor retolkning fra begynnelsen av prosjektløpet og hovedfokus i 2007 var

da også arbeid med seismisk tolkning, prospektdefinisjon og seismisk geomorfologi.

Det ble tidlig utført en bergartsfysikk/AVOanalyse av Grytfoten prospektet. Denne analysen tok utgangspunkt i

regionale tertiære brønndata og det seismiske datasettetST05M10. Konklusjonen fra studie var at Grytfoten hadde

en svak klasse 4 AVO anomali. Dette kunne stemme med vann eller tung olje som porefyll i en lavimpedans sand.

Bergartsfysikkanalysen viste imidlertid atpådet aktuelebegravningsdypskulle forventesrelativ impedansøkning inn i

en vann-eller tungoljefylt ”normal sand”. Dette støttet ikkeobservasjoner på deseismiske data. En hypotese om

faseendringer på topp reservoar refleksjonen fra vann inn i en gassfyllt sand stemmer heller ikke med observert

seismisk uttrykk i dataene.

I 2008 ble det, med utgangspunkt i offset-kubene, generert relative AVO-impedans, P-impedans og S-impedans

kuber. En oppdatert strukturell-og AVO-tolkning på disse dataenesammenholt med impedans data fra 6508/5-1
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brønnen viste, ut fraet meget høyt Vp/Vs, at litologien i Grytfoten ”reservoarintervall” liggersom en høyporøs leirstein

i etVp/Vs mot AI plott. Dettevil ikke kunne fungere som produserbart reservoar og ooze er foreslått som mulig litologi

(Figur 2.1.)

Figur 2.1. Bergartsfysisk plott for Grytfoten Øst. Basert på 6508/5-1 bakgrunnsparametre og offset kube AVO respons.

Tre EM linjer over Grytfoten anomalien, som ble samlet inn i forbindelse med en Statoil kampanje i 2004-2005, ble

underlagt en oppdatert analyse. Disse linjene var ikke en del av den felles database i lisensen, men Statoil har gjort

etinterntframover-modellerings-og sensitivitets-studie pådataene i 2008. Konklusjonen fradettevar, at

tilstedeværelsen av høyresistive hydrokarbon akkumulasjoner ikke har støtte i data, og at det ikke er mulig å

diskriminere mellom et vannfyllt reservor og en lav-resistivitets hyrdrokarbon akkumulasjon. EM dataene ble derfor

ikke anbefalt som en del av den felles database og ble ikke anvendt videre i evalueringen.

Gjennom strukturell rekonstruksjon ble det utarbeidet en modell med mulige tilførselssystemer for sand fra

Nordlandsryggen i vest gjennom ”relay ramp” posisjoner i østflanken av Ellingsråsgrabenen. Denne modellen er

realistisk med tanke på tenkt strukturell utvikling i området, men en alternativ forklaring til det observerte positive

relieffet på Tang/Tare Formasjon nivå kunne være en massestrømsavsetningav relativt lett mobiliserbare

leiravsetninger.

I 2008 ble Steinkobbebrønnen, 6507/6-3, boret av Statoil som en forpliktelsesbrønn i lisens 212C/D. Denne brønnen

var ikke en del av felles database, men resultatene ble brukt internt i Statoil for å komme fram til ”Drill or Drop”

‘Grytfoten’ LFP interpretation:
- Anomalous low density anomaly –
Ooze?
- Far from the expected sand response!
- No indications of hydrocarbons!

Expected HC response

for HC filled sand
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anbefalingen. Brønnen testede Grytfoten Vest (strukturell felle) i en posisjon innenfor observertamplitydeanomali på

nær top paleocen refleksjon. Det ble ikke påtruffet sand eller hydrokarbonshows i ”Grytfoten intervallet”, og

petrografiske analyser av borekaksi ettertid påviste tilstedeværelsen av finkornet litologi med rigt innhold av biogene

silica-ooze partikler i nevnte intervall. Denne avsetningen vil ikke kunne fungere som produserbart reservoar og gir en

mulig forklaring på de geofysiske analyseresultater i Grytfoten Øst, gitt sammeavsetning ertilstede her.

Etter brønn 6507/6-3 sto man igjen med Grytfoten Øst prospektet. Dette er definert som en ren stratigrafisk felle med

usikker geometrisk avgrensning oppflanks mot brønnen og med bare delvis amplitudestøtteinnen

tykkelsesanomalien (figurene 2.2-2.4). Følgen var høy risiko på forsegling og geometri.

Figur 2.2. Seismisk linje gjennom brønn 6507/6-3 og Grytfoten Øst.
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Figur 2.3. Endelig prospektkart, Grytfoten Øst. Nær topp paleocen strukturelt dybdekart.

Figur 2.4. Top reservoar strukturelt dybdekart drapert med max negativ amplityde, full offset. Prospektomrisset i rødt. C.I.=25m.
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Brønn 6507/6-3 hadde ikke hydrokarbonindikasjoner i det hele tatt, noe som gjorde migrasjonsmodellen til Grytfoten 

Øst veldig usikker: Sekundær migrasjon gjennom forkastninger fra Steinkobbe er følgelig usannsynlig og en eventuell 

migrasjon direkte gjennom kritt-tertiær er vurdert til meget usannsynlig siden Grytfoten Øst er plassert i en 

synklinalposisjon.

Grunnet en meget lav funnsannsynlighet og volumnedgang er det ikke funnet grunnlag for ny teknisk-økonomisk 

analyse etter TFO2006; bare en oppdatering med nye prisforutsetninger ble foretatt i 2008.

Lisensen har avholdt følgende lisensmøter:

o 20.03.2007 EC/MC møte

o 15.11.2007 EC/MC møte

o 14.11.2008 EC/MC møte

o 14.10.2009 EC/MC møte

3 Volum, risiko
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4 Konklusjon

Den anbefalte oppgivelsen av lisens 436 overfor partnerskapet hadde bakgrunn i flere uavhengig negative 

analyseresultater, som støttet hverandre. Det eneste gjenstående positive element i prospektanalysen var 

tilstedeværelsen av en tykkelsesanomali med vifteform i det paleocene intervallet.

Beslutningen om oppgivelse av PL436 var enstemmig i lisensen


