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Af geolog Nick Svendsen

En stor del af verdens olie findes i
kalkstensreservoirer – og i Mellem-
østen. Her er en historie om et
kalkstensreservoir i Mellemøsten.

De mesozoiske kalkstensformationer i Mel-
lemøsten indeholder nogle af verdens  rige-
ste olie- og gasforekomster. En af grundene
er, at kalkstenene på en gang udgør reser-
voir, forsegling og moderbjergart. De er
samtidig meget udbredte, hvad der i nogle
tilfælde har indflydelse på forekomsternes
størrelse. En af formationerne i de meso-
zoiske kalksten er Natih-Formationen. Den
er olie- og gasførende i adskillige af
Nordomans  oliefelter, såsom Fahud, Fahud
Vest, Natih, Natih Vest, Shibkah og Yibal
(figuren øverst på næste side). Derudover
findes der store oliefelter i de Forenede
Arabiske Emirater (UAE) og Qatar i de
tidsækvivalente formationer.

Lad os kigge lidt på denne kalkstens
udbredelse og geologi.

Stratigrafi
Natih-Formationen (figuren nederst på næ-
ste side) er af cenoman til turon alder dvs.
den midterste del af Kridttiden. Den hører

Natih-Formationen
- et oliereservoir i Mellemøsten

til Wasia-gruppen og er begrænset nedadtil
af Nahr Umr-skiferen af albien alder og
opadtil af Fiqa-skiferen af coniacien/san-
tonien alder. Den er inddelt i 7 uformelle
members, A, B, C, D, E, F og G. Formatio-
nen er ækvivalent til Mauddud-, Mishrif-
og Shilaif-Formationerne i De Forenede

Arabiske Emirater og Qatar. På grund af
mangel på fossiler med stor geografisk ud-
bredelse, men samtidig snæver tidsmæssig
udbredelse, har der længe været nogen de-
bat om, hvorledes man korrelerede Natih-
Formationen til Mauddud og Mishrif. Dia-
grammet nederst på næste side er det sene-
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Top af Natih-Formationen

Fotoet viser øvre ende af Wadi Muyadin. Toppen af Natih A ses med jern-oolitter ovenover. (Foto:
Forfatteren)
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Nordlig ende af Wadi Muaydin. Øverst ses Shuaiba-Forma-
tionen, der kan henføres til Nedre Kridt. (Foto: Forfatteren)
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ste bud på en korrelation. Her fremgår det,
at Maudud er ækvivalent til Natih F og G
og Mishrif/Shilaif til den resterende del af
Natih-Formationen.

Tektonisk evolution
Den tektoniske aktivitet på den arabiske
platform i perioden fra Perm til Kridt er
meget begrænset og associeret med åbnin-
gen af det nye Thetys-hav (Neothetys).
Først i Øvre Kridt sker der noget med dan-
nelsen af de Omanske Bjerge og siden
Zagros-bjergene i Iran (figuren næste side).
Den Arabiske Halvø kan derfor i den
nævnte periode karakteriseres som en sta-
bil, passiv platform. Sedimentationen er
styret af mængden af tilført klastisk mate-
riale og havniveauændringer. Da baglandet,
det vil i denne sammenhæng sige Afrika og
den vestlige del af Arabien, er uden større
relief, er influksen af ler og sand meget
begrænset, og da den Arabiske Plade sam-
tidig ligger i en varm klimazone fra Øvre
Perm-tiden og til nu, er det kalksedimen-
tation, der dominerer i denne periode.

Platformen er dog ikke helt flad, men
rummer nogle mindre bassiner, som mang-
ler forbindelse til det åbne ocean. Disse
bassiner giver anledning til variationer i
kalksedimentationen på platformen.

I Santonien begynder dannelsen af de
Omanske Bjerge. Det sker ved, at den
oceaniske plade skydes over den kontinen-
tale Arabiske Plade. Der dannes et fordyb,
Suneinah Trough, foran overskydningerne.
De nydannede bjerge eroderes, og et kalk-
konglomerat, Muti-Formationen aflejres
foran overskydningerne og længere væk
overvejende ler og mergel. De lerede facies
kaldes Laffan- (UAE og Qatar) og Fiqa-
(Oman) Formationerne (figuren til højre

nederst samt figuren på efterfølgende side).
Vest for fordybet dannes en såkaldt

“forlandsbule”, dvs. et område der løftes op
som en reaktion på, at dele af den konti-
nentale plade trykkes ned af over-
skydningerne. Der er antydninger fra
facies-mønstret, at denne reaktion allerede
er i gang under aflejringen af Natih-For-
mationen, idet det bassin, der dannedes i
Nedre Kridt, deles i to af en ryg, Lekhwair
High, som er forlandsbulen. Natih-For-
mationen er helt eller delvist eroderet se-
nere på Lekhwair High.

Aflejringsmiljø (facies)
Natih-kalkstenen består af sekvenser af
cyklisk aflejrede kalksten (figuren side 19).
Sekvenserne består øverst ofte af en fossil-

rig rudistkalksten (grain- og packstone).
Under den findes en mindre fossilholdig
kalksten (foraminifer-wackestone), der er
bioturberet. Den nederste del af kalklaget
er næsten uden fossiler (mudstone), lerhol-
dig eller har et højt organisk indhold.

Denne cyklicitet afspejler varierende
havniveauer under aflejringen, høj vand-
stand nær bunden af sekvensen og lavt hav-
niveau ved toppen og begyndelsen af se-
kvensen. Det skyldes, at ved den høje
vandstand blev hele shelfen overskyllet af
havet. I de dybere dele aflejredes meget
finkornet kalk, og på grund af et iltfattigt
miljø blev det organiske materiale bevaret;
resultatet blev en kalksten med højt orga-
nisk indhold. I kanten af bassinet var vand-
standen lav, og der opstod en rig fauna af
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Stratigrafisk oversigt for Kridttiden. (Grafik: Forfatteren)
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rudister, muslinger og koraller samt mange
andre dyr og planter med kalkskaller; dvs.
en høj produktion af kalk. Kalksedimen-
tationen kunne derfor i kanten af bassinet
følge med havstigningen (agradation). Da
havniveauet nåede sit højeste, og da der
ikke var nogen nævneværdig indsynkning,
kunne kalkproduktionen ikke fortsætte på
det laveste vand. Samtidig begyndte en
langsom vandstandssænkning og lavt-
vandskalkstensproduktionen progrederede
ud mod bassinmidten. Det betyder, at lavt-
vandskalkstenen i princippet er ældre i
bassinranden og yngre mod bassinmidten.
Det har man faktisk observeret i nogle til-
fælde, blandt andet i Natih E, hvor pro-
graderingen også kan observeres vha.
seismik.

Det vil sige i kanten af bassinerne vil
sekvenserne bestå af ren fossilholdig kalk-
sten adskilt af tynde lerlag. I midten af bas-
sinerne vil de udgøres af kalksten med højt
organisk indhold adskilt af tynde fossil-
holdige rene kalksten. I mellem de to yder-
punkter er kalkstenen udviklet som vist på
figuren næste side under fotoet.

Kalkstenene med højt organisk indhold
er moderbjergart for noget af den dannede
olie i De Forenede Emirater og fungerer
samtidig som forsegling over kalk-
reservoirerne.

Mod nordvest i det der i Kridttiden ud-
gjorde et kontinent, dvs. den vestlige del af
Arabien og Afrika, var der udløb af store
floder. Det førte så meget ler og sand med
sig, at de kalkskallede dyr og planter ikke
kunne leve nær kysten. Derfor findes der et
bælte af flod- og deltaaflejringer (ler og
sand) nær det gamle kontinent, resterne af
Gondwana-kontinentet.

Udbredelse
Natih-Formationen og dens ækvivalente
formationer er vidt udbredt på den Arabi-
ske Halvø, men med store facies-variatio-
ner. Mod vest i Saudi-Arabien findes over-
vejende sandede og lerede aflejringer dan-
net ved kysten og til dels som flodaflej-
ringer. Disse går mod øst over i kalklag af
Natih-Formationen. Facies-kortet (nederst
på første side) viser udbredelsen af de for-
skellige facies i området omkring Oman.

Der er ikke noget, der tyder på, at vand-
dybderne i platformbassinet har oversteget
100 m. Mod vest derimod på den anden
side af grænsen mellem den arabiske plade
og den oceaniske plade findes aflejringer
fra meget dybere vand.

Wadi Muyadin
Natih-Formationen er blottet i Omans
bjerge. Der findes adskillige snævre dale
orienteret nordvest-sydøst, hvor man kan se
det meste af aflejringerne fra Kridt- og Ju-
ratiden. Da lagene hælder mod syd, kan
man gå op igennem dalene og meget be-
kvemt bese hele lagserien. En af disse dale
er Wadi Muyadin. Lagserien i Muyadin er
senest blevet kortlagt af et hold geologer

fra blandt andet PDO (Petroleum Develop-
ment of Oman) og universitetet i Muscat.
Kortlægningsarbejdet har givet et glimren-
de billede af facies-variationerne og har
føjet en hel del detaljer til, som det ikke er
muligt at se, når man kun har borehulsmå-
linger og borekerner til rådighed. Det har
blandt andet været muligt at påvise, at der

visse steder i lagserien er erosionskanaler.
Det er som regel i forbindelse med

grænsen mellem 2 sekvenser, hvor der
forekommer erosion, at disse kanaler fin-
des. Man har siden observeret kanaler på
3D-seismik på toppen af Natih-Formatio-
nen i områderne omkring oliefelterne. Det
har endvidere været muligt at påvise en

Stratigrafi og tektonik i Oman. (Grafik: Forfatteren og UVH)
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sekvens i det øverste af Natih-Formationen,
som ikke er erkendt i undergrunden, men
som højst sandsynligt er til stede der.

Kommer man til Oman, er et besøg i
Wadi Muyadin et “must”. Det er heldigvis
ikke svært at komme til denne lokalitet.

I en anden dal er bassin-facies blottet.
Den består af vekslende lag af kalksten
med højt organisk indhold og skifre. La-
gene er 10 til 30 cm tykke. På trods af, at
området, før det blev skudt op til overfla-
den, har været begravet til ca. 8 km’s
dybde, kan man stadig erkende det organi-
ske indhold. Banker man på kalkstenen
med sin hammer, kommer der en svag lugt,
som minder om lugten, der fremkaldes ved
at slå på de ordoviciske kalksten (stinksten)
på Bornholm.

Kalkstenen indeholder også nogle store
velbevarede muslinger. De har levet på det
bløde kalksediment. Deres tilstedeværelse
vidner om, at kalkstenen ikke blev aflejret
på store vanddybder. Man mener, at vand-
dybden ikke har oversteget 100 m.

Natih-oliefeltet
Først lidt forhistorie om olieefterforskning
i Oman. Olieefterforskningen i Oman star-
tede i 1950erne med ringe resultat. Men
omkring 1960 overtog Shell, Total og Par-
tex (alle tre olieselskaber) olieefterforsk-
ningen efter en overenskomst med den da-
værende omanske regering. De tre selska-
ber formede et konsortium Petroleum
Development of Oman, PDO. Kontrakten
udløber i 2012. Den omanske stat overtog
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Wadi Muyadin-grænsen mellem to sekvenser. Bemærk den massive kalkstensbænk ved basis. Den ud-
gør toppen af den underliggende sekvens, mens de tynde kalkstensbænke udgør den mere lerede af den
overliggende sekvens. MFS: Maksimum Flooding Surface. (Foto: Forfatteren)
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senere 60 % af PDO, og i dag er PDO et
statsolieselskab, hvor de oprindelige pri-
vate partnere deltager med finansiering og
teknisk bistand. PDO har i øvrigt en
hjemmeside, pdo.co.om, som det kan anbe-
fales at besøge.

Da konsortiet startede efterforskningen,
var de stillet over for en gigantisk opgave.
Man brugte de traditionelle metoder til
olieefterforskning – bl.a. geologisk kort-
lægning af overfladegeologien, hvori der
indgik en større kortlægning ved hjælp af
flyfotos. Seismikken var ret ny og blev kun
udført i ringe omfang.

 Boretårnene måtte flyves ind, idet der
ingen ordentlig vej fandtes igennem bjer-
gene. De første boringer blev boret på
antiklinaler, som blev identificeret ved den
førnævnte kortlægning. Natih-antiklinalen
var en af de første, der blev boret med posi-
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tivt resultat. Produktionen blev påbegyndt i
1967, efter man havde konstrueret en rør-
ledning ud til kysten og installeret udskib-
ningsanlæg samme sted.

I dag er produktionen i Oman på næsten
800.000 tønder olie pr. dag.

Natih-feltet indeholder 450 millioner m3

olie, hvoraf man antager, at ca. 65 millio-
ner m3 kan udvindes. Ca. 70 % af olien fin-
des i det øverste reservoir lag, Natih A.

Reservoiret
Hovedreservoiret i Natih-feltet er Natih-
Formationen, som er ca. 380 m tyk og ind-
delt i 6 reservoirlag, der er navngivet, som
følger: A, B, C, D, E, F og G (figuren
ovenfor). De enkelte kalklag har en god
porøsitet, 20 til 30 %. Permeabiliteten, dvs.
evnen til at olien kan strømme igennem
reservoiret, svinger normalt mellem 1 og

Type log forNatih-feltet. (Grafik: Forfatteren)
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100 mD (millidarcy), afhængigt af hvilken
type kalksten der er i det enkelte lag. Der-
udover er kalkstenen opsprækket, hvad der
specielt i Natih A giver en ekstra permeabi-
litet på op til flere tusinde millidarcy. For-
seglingen af reservoirerne, er den overlig-
gende Fiqa Shale samt intraformationelle
skiferlag mellem reservoirerne.

Strukturen
Som nævnt er Natih-feltet en antiklinal,
hvor olien findes inden for et areal på ca.
60 km2. Den nordlige afgrænsning er en
revers forkastning med et fald på ca. 1.000
m og en orientering på 110o.

Selve strukturen er gennemskåret af
mange mindre forkastninger med et fald på
5 til 10 m. Den strukturelle historie er be-
skrevet i figuren til højre.

Produktionen
Produktionen fra feltet kom meget hurtigt
op på 100.000 tønder olie pr. dag, men er i
dag nede på omkring 20.000 tønder olie.
Til gengæld er vandproduktionen steget og
udgør nu ca. 30.000 tønder pr. dag.

Der er boret 142 brønde i Natih-feltet
(fotos næste side), hvoraf de sidste 11 er
boret horisontalt i reservoirerne.

Vandinjektion blev påbegyndt i feltet i
1972 efter et brat trykfald i reservoiret.
Men vandinjektionen viste sig ikke at være
midlet til at opretholde trykket. Meget hur-
tigt begyndte produktionsboringer på top-
pen af strukturen at producere vand. Man
introducerede derfor gasinjektion i 1982 i
boringer på toppen af strukturen. Den inji-
cerede gas opretholdt trykket, men pres-
sede også vandet ud af sprækkesystemet.
Herved kunne olien i kalkmatrixen dryppe
ud og samle sig under den ekspanderende
gaskappe (gas/oil gravity drainage proces).
De tidligere vandinjektionsbrønde på flan-
ken blev konverteret til produktionsbrønde.
De producerer med et højt vandindhold.

Ikke desto mindre er trykket i reservoi-
ret faldet. Når man borer nye boringer,
gælder det om at bore Fiqa-skiferen så hur-
tigt som muligt for ikke at få boreproble-
mer. Skifren svulmer ofte op, og borerøret
kan derved let sætte sig fast. Forerøret sæt-
tes derfor i den øverste del af Natih-For-
mationen, så Fiqa-skifren ikke er ekspone-
ret for borevandet længere end nødvendigt.
Derefter bores reservoiret med vand. Da
trykket er lavt, forsvinder alt vandet samt
“cuttings” (det udborede materiale) ud i
formationen eller sprækkesystemet, dvs.
man borer med “no returns”. Det er derfor
ikke muligt at lave en traditionel bore-
beskrivelse, geologen må “nøjes” med de
elektriske logs eller kerner.

Produktionsstationen på overfladen in-
deholder kun det nødvendige udstyr og be-
tjenes af 3 til 4 mand. Produktionen pum-
pes fra feltet til det nærliggende Fahud-felt,
hvor olien samles fra flere felter og derfra
pumpes i hovedrørledningen ud til kysten.
Fahud er samtidig hovedbasen for operatio-
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Farver og signaturer på de enkelte lag afspejler ikke lithologi, men
Natih-, Kamah- og Juralagene er overvejende kalksten med nogle mar-
kante lerlag. Fiqa består overvejende af ler og mergel, mens Umm Er
Radhuma udgøres af kalksten. (Grafik: Forfatteren og UVH)

1. Situationen efter aflej-
ringen af Natih-Formatio-
nen. Der eksisterer en min-
dre antiklinal måske relate-
ret til salttektonik.

2. Situationen i Santonien
efter ekstensionsforkast-
ningerne fra Nedre Fiqa

3. Situationen i Santonien
– Campanien-kompression
relateret til overskydnings-
tektonik i Omans bjerge.
Den tidligere normal-
forkastning bliver
reverseret.

4. Situationen i Eocæn.
Fiqa-Formationen blev
eroderet gennem Danien.
Havet transgrederede om-
rådet i Palæocæn og
Eocæn; Umm Er Rad-
huma-kalken aflejredes.

5. Recent situation. Yderli-
gere kompressionstektonik i
Omans Bjerge leder til mere
kompression og flere bevæ-
gelser af forkastningen i
Natih-strukturen. Området
ligger over havet. Umm Er
Radhuma-kalken eroderes.
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nerne i Nordoman. Her arbejder flere hun-
drede mennesker, der er kontorer, værk-
stedsfaciliteter, flyveplads og meget mere.

Om produktionen
Oman er ikke det vigtigste olieland i Mel-
lemøsten. Produktionen pr. felt er meget
mindre end i eksempelvis Saudi-Arabien.
Der skal arbejdes hårdt for at opretholde
produktionen. Natih-feltet er måske lidt af
en undtagelse, men samtidig er det et ud-
mærket eksempel på, hvorledes et oliefelt
udvikles; først lader man det producere og
observerer, hvorledes produktionen forlø-
ber. Derefter sættes der ind med forskellige
metoder for at vedligeholde olieproduktio-
nen og gøre udnyttelsesgraden så stor som
muligt. Nye metoder og teknikker introdu-
ceres, som øger forståelsen for geologien og
derved mulighederne for produktionsoptime-
ring. Det er en iterativ proces, som foregår,
indtil feltet ikke kan mere og opgives.

Aktivt bore-
tårn i Natih-
feltet. (Foto:
Forfatteren)

Produktions-
brønd i
Natih-feltet.
(Foto: For-
fatteren)

Landrover fra PDO langs pipelines i Natih-feltet. I baggrunden ses klinter med blotninger af Umm Er
Radhuma-kalksten. Det flade område er eroderet Fiqa-ler. (Foto: Forfatteren)

VI HAR JORD I 
HOVEDET ..!
- og plads til mere

Bioteknisk Jordrens SOILREM er
Danmarks landsdækkende jord-
renser , når det gælder olie- og
kemikalieforurening – med anlæg
i Kalundborg, Esbjerg, Aalborg og
på Ærø, Samsø og Bornholm.

Kontakt os på tlf. 59 50 46 68.
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