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1. Indledning
Dansk Undergrunds Consortium (DUC) foretog i 1976 en 2.650 m dyb olieefterforskningsboring ved landsbyen Kvols. Under boringen ("Kvols-1") blev der ikke fundet spor
efter olie eller gas, hvorfor boringen blev lukket.
Energi Viborg Kraftvarme A/S (herefter ”EVK”) har oplyst, at der i forbindelse med Kvols1-boringen imidlertid blev konstateret varmt vand i den geologiske lagserie Gassumformationen, som er beliggende i en dybde af ca. 2.500 m under terræn, og at temperaturen
i reservoiret efter gennemførelse af temperaturstudier blev vurderet til ca. 75° C.

Med dette udgangspunkt besluttede Viborg Fjernvarme (herefter "VF") i 2009 bl.a. efter
et oplæg fra Dansk Geotermi ApS at gå videre med undersøgelser og projektmodning af
et geotermisk projekt omkring Kvols. VF er et varmeforsyningsselskab organiseret som
en forening, der begyndte geotermiefterforskningen sammen med en række andre projektdeltagere, hvoraf hovedparten enten er mindre varmeværker med egen produktion
eller aftagere af varme fra EVK. Ultimo 2010 anmodede VF Energistyrelsen om tilladelse
til efterforskning af indvinding af geotermisk energi for området ved Kvols.

Der skulle i forbindelse med geotermiprojektet udføres en prøveboring benævnt Kvols2. Derefter skulle en prøvepumpning gennemføres for at vurdere reservoirets hydrauliske egenskaber. Såfremt det geotermiske potentiale var til stede, forventedes der efter
prøveboringen (Kvols-2) udført en evalueringsboring, Kvols-3, og op til seks yderligere
boringer, benævnt Kvols-4 til Kvols-9 således, at det samlede antal boringer kunne nå
op til 8.

I den indledende fase af projektet blev VF bistået af Dansk Geotermi ApS repræsenteret
af Sigurd Solem (konsulent) og Rambøll (rådgivning vedrørende især overfladeanlæg og
projektledelse). Da projektet i løbet af 2010 så ud til at skulle gennemføres med i hvert
fald foretagelse af prøveboring, udbød VF den 1. november 2010 en kontrakt om bore-
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ledelse for projektet "Viborg Geotermi". Udbuddet skete i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Ross Engineering A/S (herefter ”Ross”) blev tildelt opgaven og indgik den
25. maj 2011 kontrakt med VF om boreledelse (”borelederkontrakten”).

Den 26. januar 2012 godkendte Energistyrelsen boreprogram for Kvols-2, hvorefter borearbejdet blev startet den 27. januar 2012. Det var på tidspunktet for borearbejdernes
igangsættelse forventet, at boreprocessen ville tage ca. 35 døgn. Det viste sig imidlertid,
at boringen stødte på vanskeligheder, der forsinkede boreprocessen og dermed medførte ekstraomkostninger. Tvisten angår, om Ross er ansvarlig for disse ekstraomkostninger.

Efter at der var konstateret budgetoverskridelser stillede Viborg Kommune som betingelse for en kommunegaranti krav om, at projektet blev overdraget til EVK.

Med virkning fra 28. marts 2012 blev geotermiprojektet overdraget fra VF til EVK. Der er
enighed mellem parterne om, at EVK derfor er indtrådt i samtlige forpligtelser og rettigheder, der påhvilede, henholdsvis tilkom, VF i henhold til borelederkontrakten. EVK ejes af
Energi Viborg A/S, som igen ejes af Viborg Kommune. EVK leverer varme til varmedistributører, herunder VF.

Den 12. juni 2012 anbefalede EVK's bestyrelse nedlukning af geotermiprojektet, hvilket
blev besluttet af Viborg Kommune som ejer af EVK den 20. juni 2012. Kvols-2-boringen
blev således ikke fuldt ud gennemført, og der kunne derfor ikke konkluderes på muligheden for en varmeproduktion.

Under voldgiftssagen har EVK gjort gældende, at Ross er ansvarlig for de nævnte ekstraomkostninger dels som følge af mangelfulde forudgående undersøgelser dels som
følge af ansvarspådragende tilrettelæggelse af borearbejderne, der blev igangsat 27.
januar 2012. Det er EVK's opfattelse, at Ross er ansvarlig for manglende inddragelse af
tidligere geologiske rapporter m.m., i forbindelse med arbejdets tilrettelæggelse, og at
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Ross, da problemerne opstod i foråret 2012, ikke på adækvat vis fik adresseret de konstaterede vanskeligheder og derfor ikke udfyldte sin rolle som boreleder på forsvarlig vis.

Ross har under voldgiftssagen gjort gældende, at man ikke har handlet ansvarspådragende. Ross har således ikke på ansvarspådragende måde undladt at inddrage relevante
erfaringer i forbindelse med udarbejdelsen af boreprogrammet, og EVK har ikke godtgjort, at der var mangler ved Ross’ boreledelsesydelse under udførelsen af boringen.
Det var EVK’s risiko, at det kunne blive dyrere end forventet at gennemføre boringen.
Det var således bl.a. aftalt i borelederkontrakten, at EVK skulle bære den geologiske
risiko.

Ved klageskrift af 23. januar 2015 anmodede EVK Voldgiftsinstituttet om, at der blev
indledt en voldgiftssag mellem EVK og Ross i henhold til en bestemmelse i punkt 12 i
parternes kontrakt om boreledelse af 25. maj 2011 til afgørelse af denne tvist. Ved efterfølgende breve anmodede parterne i enighed om, at der blev nedsat en voldgiftsret bestående af tre voldgiftsdommere.

Efter anmodning fra EVK udpegede Voldgiftsinstituttet ved brev af 24. marts 2015 advokat Henriette Gernaa, København, som medlem af voldgiftsretten, og efter anmodning
fra Ross udpegede Voldgiftsinstituttet ved brev af 24. marts 2015 advokat Ole Spiermann, København, som medlem af voldgiftsretten. Ved brev af 20. marts 2015 har Højesterets præsident efter forslag fra Voldgiftsinstituttet udpeget højesteretsdommer Michael Rekling som voldgiftsrettens formand. Udpegningen af voldgiftsdommerne blev
godkendt af instituttets formandskab, jf. Reglernes § 11, og voldgiftsretten blev nedsat
9. april 2015.

Voldgiftssagen er herefter blevet forberedt med parternes udveksling af processkrifter
og fremlæggelse af bilag.

Parterne har afgivet følgende processkrifter:


Klageskrift af 23. januar 2015.
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Svarskrift af 24. marts 2015.



Replik af 17. juni 2015.



Duplik af 28. august 2015.



EVK's processkrift efter modtagelse af Skønserklæring og Tillægserklæring af 3.
marts 2017.



Ross' supplerende processkrift A af 31. marts 2017.



Ross' supplerende processkrift B af 21. april 2017.

Under forberedelsen anmodede EVK om, at voldgiftsretten udpegede sagkyndige til at
afgive erklæring til voldgiftsretten om spørgsmål stillet af parterne. Ross accepterede
dette, og efter forhandlinger blev parterne enige om, at de sagkyndige skulle besvare
parternes spørgsmål indeholdt i sagens bilag 40 A og Ross' indlæg af 7. december 2015.

Under et forberedende møde den 22. januar 2016 har voldgiftsretten imødekommet begæringen om udpegning af sagkyndige til at afgive erklæring til voldgiftsretten. Voldgiftsretten har efter forslag fra Voldgiftsinstituttet med parternes indforståelse udpeget ingeniør Søren Lundgren Jensen og geolog Dorthe Juul Kann.

Parterne var uenige om, hvilket materiale der skulle stilles til rådighed for de sagkyndige
til brug for deres udarbejdelse af erklæring. Efter at voldgiftsretten havde besluttet, at
bl.a. dette spørgsmål skulle udskilles til særskilt afgørelse efter parternes formalitetsprocedure, og efter at parterne havde afgivet særskilte processkrifter herom, og proceduren
var blevet gennemført den 22. januar 2016, blev tvisten herom med parternes samtykke
afgjort af voldgiftsrettens formand alene ved en formalitetsafgørelse af 1. februar 2016.

De sagkyndige afgav erklæring den 28. september 2016, og efter parternes yderligere
spørgsmål afgav de sagkyndige tillægserklæringer den 30. januar 2017 og den 2. maj
2017.

Der har endvidere været afholdt forberedende møder, herunder telefonmøder, den 19.
august 2015, den 22. november 2015 og den 30. september 2016.
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Parterne afgav sammenfattende processkrifter den 24. maj 2017.

Den mundtlige forhandling blev gennemført i løbet af 6 dage den 8., 9., 15., 16., 19. og
20. juni 2017. Med parternes indforståelse fandt den mundtlige forhandling sted i Voldgiftsinstituttets lokaler, Kronprinsessegade 28, 3. sal, 1306 København K.

Til brug for den mundtlige forhandling var der udarbejdet en ekstrakt omfattende sagens
processkrifter, bilag og sagkyndige erklæringer m.m. på i alt 7.748 sider. Ekstrakten forelå både i papirform og elektronisk. Parterne havde endvidere udarbejdet materialesamlinger på henholdsvis 162 sider og 440 sider.
I forbindelse med at sagen blev optaget til kendelse erklærede parterne sig indforstået
med, at voldgiftsrettens kendelse ikke indeholder en fuldstændig sagsfremstilling eller
gengivelse af de afgivne forklaringer og advokaternes procedure, men i det væsentligste
alene gengivelse af parternes påstande, voldgiftsrettens resultat og begrundelsen herfor.

2. Voldgiftsaftalen
Borelederkontrakten af 25. maj 2011 indeholder i punkt 12 følgende bestemmelse:
”Eventuelle tvister, som udspringer af denne kontrakt, skal afgøres ved voldgift ved
Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.
…
Tvister er undergivet dansk ret og sager skal foretages i Viborg, Danmark. …”.
Som nævnt har parterne efterfølgende aftalt, at voldgiftssagen skulle foretages i København.

3. Påstande
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EVK har nedlagt påstand om, at Ross DK A/S til Energi Viborg Kraftvarme A/S skal betale 10.000.000 kr. med tillæg af renter i henhold til renteloven fra 20. september 2014.

Ross har nedlagt påstand om frifindelse.

4. Sagsfremstilling
Forud for inddragelsen af Ross i projektet havde GEUS udarbejdet en geologisk vurdering af de geotermiske muligheder i Kvols-området. Med bistand fra Rambøll blev denne
vurdering forelagt for VF baseret på en aftale af 13. maj 2009 mellem VF og Rambøll om
bygherrerådgivning. Det fremgår af aftalen, at Rambøll bl.a. skulle levere oplæg til projektforløb baseret på funktionsudbud, myndighedsbehandling og forprojekt indeholdende
selskabsøkonomiske analyser. I bilag D til aftalen anføres bl.a. følgende:

”Samarbejdsorganisation.
Organisationen i forbindelse med projektet opdeles i 3 fora opbygget som følger


Styregruppe



Teknikgruppe



Projektorganisation

Styregruppe:
Styregruppen er den beslutningstagende myndighed i forbindelse med projektets forskellige stadier. AI rapportering vedrørende projektets fremdrift, økonomi
og valgte tekniske løsninger forelægges for styregruppen og behandles på styregruppemøderne. Styregruppen mødes ca. hver 2, måned eller efter behov.
Deltagere:
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Deltagende værker:

Viborg, Stoholm og Løgstrup fjernvarmeværker: Deltager med direktør/leder samt bestyrelsesformand

Energi Viborg A/S:

Deltager med direktør samt bestyrelsesformand.

Juridiske rådgivere:

Advokatfirmaet Steffensen & Horstmann

Tekniske rådgivere:

Dansk Geoteknik ApS [rettelig Dansk Geotermi].
Rambølls projektansvarlige og projektleder

Mødeleder:

Henry Juul Nielsen, Viborg Fjernvarme

Referent:

Claus Røgild, Rambøll”

Dansk Geotermi ApS’ bistand til VF var baseret på en konsulent- og samarbejdsaftale af
4. december 2009. I aftalen anføres bl.a. følgende:

”1. INDLEDNING:

Parterne har i fællesskab ansøgt om – og forventer at få tildelt – tilladelse og
dermed eneret til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i Kvols i henhold til Lov om anvendelse af Danmarks Undergrund.

[Dansk Geotermi ApS] DG skal bistå VF med tilrettelæggelse, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale og udførelse af prøveboringer og øvrige boringer
samt etablering og i en overgangsfase vedligeholdelse af et anlæg til indvinding
af geotermisk energi. Etablering af anlægget forudsætter, at pumpetests og prøveboringer utvivlsomt kan godtgøre, at indvinding af geotermisk varme er mulig
og økonomisk forsvarlig, samt at VF i øvrigt beslutter at gå videre med projektet.
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DG’s direktør, Sigurd Solem, er den fagmæssigt kompetente person bag udnyttelse af den forventede fælles tilladelse, og hans deltagelse er således en forudsætning for tilladelsen samt en forudsætning for aftalen mellem parterne.
Denne aftale hviler derfor på den udtrykkelige forudsætning, at al konsulentbistand ydes af Sigurd Solem.

…

VF har antaget Rambøll som uvildig rådgiver til at forestå projektstyring og kvalitetskontrol.”

Det fremgår af et foreløbigt boreprogram udarbejdet af Dansk Geotermi dateret 4. oktober 2010, at det var planen, at Kvols-2 skulle bores vertikalt, mens Kvols 3 til 9 skulle
bores devieret, og at det fremgik af en rapport udarbejdet af Rambøll, at Gassum formationen hældede ca. 2,8 grader i øst-vestlig retning og ca. 1 grad i nord-sydlig retning. Det
fremgår, at baggrunden for, at det planlagdes at bore Kvols-2 vertikalt var, at man derved
ville spare omkostningerne til retningsboring.

Udbudsforretningen for borelederkontrakten blev indledt den 1. november 2010. Det
fremgår af udbudsmaterialet, at arbejdet omkring gennemførelse af boreprocessen og
udarbejdelse af boreprogram skal ske i tæt samarbejde med Sigurd Solem, Dansk Geotermi ApS. Om opgavens omfang anførtes bl.a. følgende i pkt. 4.2 i udbudsgrundlaget
udarbejdet af Rambøll:

”4.2 Opgavens omfang
Arbejdet med boreledelse for Viborg Geotermi består af henholdsvis planlægningsarbejde samt praktisk gennemførelse af boreprocessen:
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• Evaluering af basisdesign for boringer. Kvols-2 udføres som vertikalboring mens
øvrige boringer udføres som horisontalboringer.
• Kvalitetssikring og evaluering af boreprogram udarbejdet af Dansk Geotermi Aps.
• Fastlæggelse af design og detailplanlægning for boreprocessen. Kvols-2 udføres
som vertikalboring mens øvrige boringer udføres som horisontalboringer.
• Deltagelse i fastlæggelse af omfanget af boreopgaven og de dermed forbundne
opgaver, leverancer og ydelser.
• Deltagelse i udarbejdelse af udbudsgrundlag for boreopgave, leverancer og serviceydelser i samarbejde med Dansk Geotermi og Rambøll.
• Kvalitetssikring, tilbudsgennemgang og evaluering af udbudsmateriale og tilbud på
boreopgaven i samarbejde med Dansk Geotermi og Rambøll.
• Kvalitetssikring, tilbudsgennemgang og evaluering af udbudsmateriale og tilbud på
leverancer og serviceydelser i samarbejde med Dansk Geotermi og Rambøll.
• Sikring af sammenhæng i de tilbudte ydelser.
• Deltagelse i forhandlinger med tilbudsgivere. Alle forhandlinger sker på Viborg
Fjernvarmes adresse i Viborg.
• Kvalitetssikring af boreprocessen i form af "Drill Well On Paper" (DWOP).
• Endeligt design baseret på DWOP.
• Bygherretilsyn og projektledelse omkring boreprocessen.
• Teknisk koordinering mellem bygherre og/eller dennes rådgivere samt de valgte
entreprenører, der deltager i boreprocessen.
• HQSE planer og procedurer.
• H2S planer og nødprocedure.
• BOP test
• Boreledelse / Site management under boreprocessen.
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• Økonomistyring i forbindelse med boreprocessen.
• Rapportering og kvalitetssikring i forbindelse med arbejdets gennemførelse.
• Datalogning.
• Sample catching inklusiv tørring, pakning og mærkning af prøver i forbindelse med
boreprocessen. Antallet af prøver fastsættes efter de aktuelle behov.
• Varetagelse af arbejdet som mudderingeniør i forbindelse med borearbejdet.
• Varetagelse af opgaven som Well Site geolog.
• Varetagelse af logistikopgaven i forbindelse med borearbejdets gennemførelse.
• Wirelinelogning efter udførelse af boringen
• Slutrapportering omkring boreopgaven.”

Under pkt. 4.3 om Afregning anføres bl.a. følgende:

”Til brug for beregning af tid og økonomi i forbindelse med tilbudsgivningen kan det
oplyses at boringerne Kvols-2 til 9 tænkes udført som følger:
• Kvols-2 udføres som vertikalboring med en længde af 2.750 meter.
• Kvols-3 til Kvols-9 udføres som horisontalboringer med en gennemsnitlig længde af
3.250 meter.
Ændring af boringens længde i forhold til den oplyste længde vil medføre regulering
af tilbuddet i forhold til den aktuelle borelængde, med den af tilbudsgiveren oplyste
reguleringspris.”

I et notat dateret 11. februar 2011 gengav og besvarede Rambøll spørgsmål fra tilbudsgiverne. I notatet anføres bl.a. følgende:
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”Vi har modtaget en række spørgsmål vedrørende ovennævnte udbud. Alle
spørgsmål er gengivet og besvaret i dette notat.
Visse af spørgsmålene giver anledning til at præcisere, at der er tale om et
udbud af disciplinen boreledelse - altså ledelse af selve boreprocessen under
borearbejdet. Boreledelse er en særskilt disciplin inden for olieboring og andre
typer dybe boringer.
Der er ikke tale om et udbud af en egentlig rådgivningsydelse, idet Viborg Fjernvarme benytter Rambøll og Dansk Geotermi Aps, som rådgivere i forbindelse
med projekt Viborg Geotermi.
Der er endvidere udbudt arbejde vedrørende bistand til udbud af borerig og
dermed forbundne leveranceudbud for at sikre, at det udstyr og materialer der
skal anvendes i forbindelse med boreprocessen opfylder de tekniske krav, som
opsættes for borearbejderne. Borelederen er selv med til at opstille disse tekniske krav, idet borelederen er ansvarlig for gennemførelsen af denne proces.
Selve udbudsmaterialet udarbejdes af Viborg Fjernvarmes rådgivere i samarbejde med borelederen.
Da der ikke er tale om et udbud af en traditionel rådgiverydelse er ABR 89 heller
ikke lagt til grund for nærværende udbud. Dog er ABR 89 indsat som "tilbagefaldsregler" i det omfang, at kontrakten ikke regulerer andet …
Der er stillet følgende spørgsmål:

…

12. "Under borearbejdet vurderes omfanget af supplerende dataindsamling,
herunder geofysiske undersøgelser, MWD, kerneprøver etc. Er bygherren repræsenteret med en beslutningsdygtig person, som kan deltage i en evaluering
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med kort varsel?"
Svar:
Bygherren har beslutningsdygtig personel til rådighed der kan deltage med kort
varsel.
13. "Har bygherren en geolog til stede til løbende vurdering af formationsprøver
og trykforhold, og som indgår i teamet med borelederen og mudderingeniøren?"
Svar:
Nej det har Viborg Fjernvarme ikke. Som beskrevet i afsnit 4.2 varetager borelederen opgaven som Well Site geolog. Endvidere deltager Viborg Fjernvarmes
rådgivere i arbejdet omkring boringen
14. "Er bygherren repræsenteret med en kompetent, beslutningsdygtig person
ved de ugentlige morgenmøder?"
Svar:
Ja
15. "Er bygherren repræsenteret med en kompetent, beslutningsdygtig person
ved de ugentlige statusmøder?"
Svar:
Ja”

I et rettelsesblad nr. 1 til udbudsgrundlaget dateret 8. marts 2011 anføres det bl.a.:

”1. ABR 89:
Det præciseres, at ABR ikke gælder i det omfang bestemmelserne er fraveget
i udbudsmaterialet eller kontrakten.
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…

5. Ansvar:
Det præciseres, at Borelederen er ansvarlig for egne fejl begået i forbindelse
med udførelsen af arbejdet – eksempelvis som følge af Borelederens svigtende
tekniske forudsætninger.
I det omfang, at der er tale om et samspil af flere årsager, er Borelederen kun
ansvarlig for fejl, som kan henføres til Borelederens arbejde. Er der eksempelvis
tale om mekaniske problemer og fejl med boreudstyr, måleudstyr m.v. er dette
ikke et forhold, som Borelederen bærer ansvaret for.
Den geologiske risiko – altså ansvaret for forhold under jordoverfladen – bæres
af Viborg Geotermi. Forhold som tab af boremudder pga. sprækker i undergrunden, fastklemning af boreudstyr pga. svellende formationer, formationer, der
opfører sig anderledes end forventet, kollaps i vandrette sektioner og lignende
bærer Viborg Geotermi ansvaret for.
Borelederens ansvar er maksimeret til DKK 10.000.000 pr. skade dog maksimalt DKK 20.000.000 pr. skadesår.
Ved driftstab, avancetab og indirekte tab forstås tab forbundet med forsinkelse
med ibrugtagning af anlægget, som medfører en forsinkelse med levering af
varme fra geotermianlægget.”

Ross afgav tilbud på udbudte boreledelsesopgave den 11. marts 2011. I tilbuddet anføres det bl.a.:

”6. Procesbeskrivelse og projektorganisation
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6.1 Procesbeskrivelse
Ross Engineering brøndleverance manual "The Ross way'' er vedlagt som procesbeskrivelse for hvorledes opgaven påtænkes løst.
Procesbeskrivelsen for Ross Engineerings levering af en færdig brugbar brønd, er
opdelt i følgende hovedpunkter:
6.1.1. Beskrivelse af planlægningsprocessen
Bilag 4a er en beskrivelse af Brøndleveranceprocessen: The Ross way.”

I dokumentet benævnt The Ross way anføres bl.a. følgende:

”Initialisation
Prior to initiating a detailed plan, an analysis of offset data with the aim of maximising
performance and minimising exposure to risk will be conducted.
This will take the form of a project summary sheet, drilling risk assessment and identifying potential project improvements.
An essential part of this process is the transfer of experience from previous operations.
To be able to compare with other wells and optimise planning for the current project,
a summary sheet with all offset data will be made. The summary sheet includes:
formation tops, bit information and performance, drilling parameters, hole problems,
equipment problems, and very importantly: what went well.
From this a base design is described which is the springboard for the planning process. A base design may have been supplied by the client but the learning phase
should still be followed through in order that a full understanding of the project environment and challenge is realised prior to more detailed planning.
…
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Final Design
After optimising the drilling plan, and the POAs [detailed plans of actions], the Ross
staff associated with the project, as well as contractor and service personnel will participate in Drill Well on Paper sessions (DWOP). During these sessions all parties will
be involved in the examination and analysis of the POAs. The purpose of the DWOP
is to introduce all participants to the details of the project and provide an opportunity
to 'build' the team.”

Borelederkontrakten mellem VF og Ross blev indgået den 25. maj 2011. I kontrakten
anføres det bl.a.:

”1. Indledning

Viborg Fjernvarme er repræsentant for en sammenslutning af flere interessenter, som
i fællesskab vil undersøge mulighederne for etablering af et geotermisk anlæg i området ved Kvols.

Projektets titel er ”Viborg Geotermi” …

Viborg Fjernvarme er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold
til denne kontrakt til … eller andet selskab med begrænset ansvar uden BL’s [Ross’]
samtykke.

For så vidt angår projektets formål, indhold og BL’s ydelser mv. henvises til udbuds-
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materialet og BL’s tilbud, idet arbejdet har været udbudt i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet …

Udbudsmaterialet med de deri indeholdte bilag og oplysninger, det afgivne tilbud og
denne kontrakt udgør tilsammen aftalens grundlag, jf. i øvrigt pkt. 13.

Arbejdet skal forestås i samarbejde med Viborg Fjernvarme, Sigurd Solem fra Dansk
Geotermi ApS og Rambøll. Viborg Fjernvarme og de øvrige interessenter i projektet
forventes at få tilladelse til forundersøgelse af området fra Energistyrelsen. Såfremt
det måtte vise sig, at der er basis for at etablere et geotermisk anlæg forventes det,
at der også gives tilladelse til indvendig [sic] af geotermisk varme. Viborg Fjernvarme
forventes at være operatør på tilladelserne vedrørende forundersøgelser og indvindingstilladelse, og Viborg Fjernvarme er derfor indtil videre aftalepart i denne aftale.
Viborg Fjernvarme vil dog i det følgende blive benævnt ”Viborg Geotermi”, som er
projektnavnet.

På tidspunktet for indgåelse af denne aftale er der endnu ikke endelig klarhed om,
hvorvidt tilladelser fra Energistyrelsen gives eller om projektet er realiserbart – i teknisk, økonomisk og/eller politisk henseende.

Undergrunden i området ved Kvols er klarlagt ved seismiske undersøgelser. Oplysninger om området er derudover baseret på ældre olieboringer i området. Resultatet
og tolkningerne af de seismiske data og de gamle boredata er udleveret til BL. Det
foreløbige boreprogram, som er indsendt til Energistyrelsen, er ligeledes udleveret.

…
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Kontraktindgåelse sker under forudsætning af – og er fortsat betinget af – at der opnås fornødne tilladelser og godkendelser fra forskellige offentlige myndigheder –
samt at resultatet af de indledende undersøgelser og kommende forundersøgelser
viser et potentiale for etablering af et geotermisk anlæg i Kvols. Igangsætning af arbejdet vil således først ske, når der foreligger en afklaring på de forskellige relevante
forhold.

BL har afgivet tilbud på alle påtænkte boringer (8 i alt) og arbejdet forbundet hermed,
men den endelige afklaring af, hvorvidt alle arbejderne rent faktisk skal udføres, sker
først senere, idet forundersøgelse og/eller tilladelser kan ændre projektet og dermed
arbejdernes omfang.

Der kan således ske ændring af de planlagte og udbudte arbejder, herunder reduktion i antallet af boringer, ændringer i borelængder samt andre ændringer, der måtte
fremkomme som følge af udfaldet af forundersøgelser, tilladelser, økonomi m.v.

2. Samarbejde
…

Parterne er gensidigt forpligtet til at holde hinanden orienteret om ethvert forhold og
videregive enhver relevant information, som har betydning for samarbejdet og opgavens udførelse, herunder uforudsete forhold, erstatningskrav, arbejdsskader, ulykker
eller ethvert forhold, som har relevans for kontrakten og/eller parterne.

…
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Parterne er forpligtet til at deltage i møder til brug for planlægning af arbejdets udførelse, kvalitetskontrol, daglige morgenmøder under borearbejdets udførelse, ugentlige møder, møder i styregruppen, tvister mv., som der indkaldes til. …

Ved afholdelse af møder mellem parterne udfærdiges referat af Viborg Geotermi –
eller dennes repræsentant – der udsendes til godkendelse hos BL. …

3. Vederlag
Prisen for arbejderne – som angivet i udbudsgrundlaget – fremgår af tilbudslisten.
Priserne er angivet ex. moms og prisen indeholder alle ydelser og tillæg.

…

Tilbudsprisen – som angivet i tilbudslisten – for arbejde udført i forbindelse med borearbejderne reguleres i forhold til den konkrete borede længde.

Tilbudsprisen reguleres i opadgående retning i tilfælde af, at antallet af påkrævede
borede meter forøges i forhold til det i udbudsmaterialet angivne. Der gives ikke yderligere honorar for overskridelse af boredage, hvis der ikke bores dybere end forventet, idet et sådant forhold tilskrives borelederen, medmindre der foreligger geologiske
forhold, som Viborg Geotermi bærer risikoen for jf. pkt. 6. …

…
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Viborg Geotermi kan udelade opgaver som anført på tilbudslisten uden at der tilkommer BL honorar eller kompensation herfor. Hvis arbejdet stoppes inden projektet er
endelig realiseret, tilkommer der ej heller BL honorar eller kompensation for det arbejde, som ikke udføres. BL får honorar for det udførte arbejde. Det samme gælder
ved udskydelse af arbejdet.

…

4. Betalingsvilkår

…

Ekstraarbejder afregnes en gang pr. måned for det udførte arbejde ved fremsendelse
af faktura. Det skal i fakturaen angives, hvilke ekstraarbejder der er udført. …

Betaling af en faktura hindrer ikke Viborg Geotermi i at søge beløbet tilbage, hvis der
måtte vise sig fejl og mangler ved det udførte arbejde eller dele heraf.

5. Arbejdets udførelse

For så vidt angår arbejdsopgaverne henvises til udbudsgrundlaget.

Arbejdet forventes opdelt i en planlægningsfase, udbudsfase og en praktisk udførelse. Det er BL’s overordnede opgave og ansvar at sørge for god og effektiv planlægning og udførelse af arbejdet, herunder sørge for optimering af processer i enhver

20

fase af arbejdet.

BL er til enhver tid forpligtet til at udføre opgaverne på forsvarlig vis og efter sædvanlig fagmæssige standarder og kvalitet. Arbejdet skal udføres med fornøden grundighed og dygtighed, og BL skal sikre, at den fornødne sikkerhed til enhver tid er til
stede.

I det omfang, der anvendes underleverandører, skal BL sikre, at disse underleverandører opfylder samme standarder.

…

BL skal udføre arbejdet i overensstemmelse med den af BL foreslåede tidsplan, der
fremsendtes ved tilbudsafgivelsen, med evt. accepterede/aftalte ændringer, jf. pkt. 6
i tilfælde af forsinkelse.

…

Arbejdet skal udføres i tæt samarbejde med Sigurd Solem fra Viborg Geotermi ApS
[rettelig Dansk Geotermi ApS] og Rambøll. Såfremt BL og Sigurd Solem/andre tekniske rådgivere ikke kan opnå enighed om arbejdets udførelse skal denne uenighed
forelægges Viborg Geotermi, der træffer afgørelse om det videre forløb.

Såfremt projektet fortsættes med en udførelse, som ikke er i overensstemmelse med
BL’s anbefalinger, kan BL straks og uden ugrundet ophold skriftligt overfor Viborg
Geotermi protestere mod den trufne beslutning og meddele, at BL i konsekvens heraf
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ikke er ansvarlig for den trufne beslutning. Denne protest skal foreligge forinden videreførelse af arbejdet.

6. Forsinkelse og mangler.

Arbejdet skal – som i ovenstående punkt nævnt – til enhver tid og i enhver fase udføres på forsvarlig vis og efter sædvanlige fagmæssige standarder og kvalitet. Arbejdet skal udføres med fornøden grundighed og dygtighed, og BL skal sikre, at den
fornødne sikkerhed til enhver tid er til stede.

BL er ansvarlig for enhver fejl eller forsømmelse, som denne begår, ligesom BL er
ansvarlig overfor Viborg Geotermi for evt. anvendte underentreprenørers fejl og forsømmelser. Det præciseres, at ansvaret for underleverandører alene gælder for de
underleverandører, som BL måtte antage til udførelse af BL’s arbejde.

…

Ved driftstab, avancetab og indirekte tab forstås tab forbundet med forsinkelse med
ibrugtagning af det geotermiske anlæg, som medfører en forsinkelse med levering af
varme fra anlægget.

BL’s ansvar er maksimeret til forsikringsdækning, jf. pkt. 7, til kr. 10.000.000 pr.
skade.

…
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I det omfang, at der foreligger en forsinkelse eller mangel, som er et samspil af flere
årsager er BL alene ansvarlig for de fejl, som kan henføres til BL’s arbejde, herunder
også evt. underleverandører antaget af BL til udførelse af det i denne kontrakt omhandlede arbejde.

Viborg Geotermi bærer den geologiske risiko, hvorved forstås forhold under overfladen, som ikke var eller burde være kendt af BL. Dette kan bl.a. være tab af boremudder på grund af sprækker i undergrunden, fastklemning af boreudstyr pga. svellende
formationer, som ikke var bekendte, formationer, der opfører sig anderledes end forventet, kollaps i vandrette sektioner og lignende. Hvis en sådan situation opstår, er
BL berettiget til honorar for ekstraarbejde i henhold til priserne i tilbudslisten for det
arbejde, der udføres ekstra af.

Ansvar for forsinkelse:

Såfremt projektet forsinkes som følge af BL's forhold eIler fejl under arbejdets udførelse – såvel i planlægningsfasen som udførelsesfase – er BL ansvarlig herfor. Ved
afgørelsen af, om der foreligger forsinkelse, lægges tidsplanen udfærdiget af BL med
tilbuddets afgivelse – med evt. ændringer – til grund.

Såfremt der foreligger forsinkelse, som BL bærer ansvaret eller risikoen for, er BL
forpligtet til at betale de forøgede omkostninger til Viborg Geotermi i anledning af
forsinkelsen, herunder de omkostninger, som påløber til øvrige kontraktsparter.

I planlægningsfasen sker der reduktion i honoraret for den pågældende opgave med
et beløb svarende til dagsraten for ekstraarbejder for den person, som har ansvaret
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for udførelse opgaven.

I udførelsesfasen skal BL erstatte Viborg Geotermi de omkostninger, som påløber til
øvrige kontraktsparter, dog minimum kr. 100.000 pr. dag. Boden er således fastsat
til kr. 100.000, men Viborg Geotermi kan derudover kræve sit faktiske Iidte tab erstattet.

Hvis der foreligger forhold, som BL ikke er ansvarlig for eller kan bebrejdes, og som
forårsager forsinkelse i projektet, herunder at boreriggen går på standby, medfører
dette forlængelse af fristerne i tidsplanen. Forhold, som BL ikke kan bebrejdes, kan
eksempelvis være lovgivning eller påbud om restriktioner for udførelse af arbejdet
pga. naturforhold, støjforhold, antal af arbejdstimer eller andre udefrakommende reguleringer, der ændrer det forudsatte og sædvanlige tidsforbrug.

Det præciseres, at der ikke må være tale om forhold, som kan bebrejdes BL. Hvis BL
eksempelvis har valgt en støjende borerig, er dette ikke et forhold, der fritager BL for
forsinkelse i anledning af påbud fra offentlig myndighed om færre boretimer pr. dag
eller lignende.

I tilfælde af, at boreriggen går på standby og dette sker uden at BL har ansvaret herfor
eller at der er noget at bebrejde BL, tilkommer der BL honorar for disse ventedage,
der defineres som ekstraarbejde. BL er forpligtet til, at fremsætte skriftligt krav på
ekstraarbejde som følge heraf. Dette krav skal fremsættes umiddelbart efter at ventetiden er påbegyndt.

Ansvar for mangler:
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BL er ansvarlig for enhver fejl eller forsømmelse, som denne begår.

Der tilkommer Viborg Geotermi erstatning for tab som følge heraf, ligesom der tilkommer erstatning for en evt. forsinkelse, der måtte følge. Der skal betales en bod på
minimum kr. 100.000, men Viborg Geotermi kan derudover kræve sit faktiske tab
erstattet.

…

7. Forsikring

Viborg Geotermi tegner en all risk forsikring.

BL er forpligtet til at tegne fornødne og påkrævede ansvarsforsikringer med minimumsdækning på danske kr. 10.000.000,00 pr. skade for tingskade, skade på tredjemand eller tredjemands ejendom, personskade, arbejdsskade, miljøskade, forsikringer på køretøjer mv., herunder forsikringer mod tyveri, hvis dette ønskes. Viborg
Geotermi er ikke ansvarlig for skade på eIler tab af udstyr eller køretøjer, skader på
personer eller lignende.

BL’s ansvar er begrænset til forsikringsdækningen – minimum kr. 10.000.000 pr.
skade – og maksimalt kr. 20.000.000 pr. skadesår.

…
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13. Kontraktsgrundlaget

Denne aftale består af følgende dokumenter:



Udbudsbekendtgørelse af 1. november 2010.



Udbudsgrundlag for boreledelse.



Tilbud fra BL.



Denne kontrakt.



Rettelsesblad nr. 1 af 8. marts 2011.



Referat af forhandlingsmødet af 24. marts 2011.



Spørgsmål og svar af 11. februar 2011.



ABR 89.

Det førstnævnte materiale går forud for det senere nævnte. ABR 89 er ”tilbagefaldsregler”, i det omfang, at aftalen ikke regulerer det pågældende forhold eller bestemmelser viser sig uvirksomme.”

Som anført i borelederkontraktens pkt. 3 blev vederlaget til Ross fastsat ved henvisning
til tilbudslisten i Ross’ tilbud. Det fremgår heraf, at tilbuddet lød på i alt 19.125.000 kr. for
boreledelse op til 8 boringer. Et beløb på 250.000 kr. her angik medvirken ved udarbejdelse af udbudsmateriale frem til kontrakt, og et beløb på i alt 2.600.000 kr. angik Kvols2 alle poster.

Initialiseringsmødet fandt sted samme dag som underskriften på borelederkontakten den
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25. maj 2011. Ross udarbejdede referat af mødet i form af et dokument kaldet Project
Summary Sheet, jf. beskrivelsen i The Ross way citeret ovenfor. I mødet deltog Sigurd
Solem – i referatet betegnet ”Client advisor” – og 5 repræsentanter for Ross, herunder
Lars Andersen og Claus Pedersen.

Om ”Offset Data Availability (Maps) anføres det i referatet:

”The offset wells of highest interest are Rødding-1, Oddesund, Kvols-1. All the data
has been collected by Dansk Geotermi, and this will be used as a reference for the
Basis Design.”

Om “Formation Tops/Geology” anføres det bl.a.:

”It is anticipated that the most challenging formation to be drilled will be the Fjerritslev
and investigation into the reactivity of the various sections of this formation and an
analysis of previous problems and associated costs was suggested. The most difficult
formation to drill through is predicted to be the Fjerritslev. It was suggested to perform
an investigation of which formation members is the reactive one, and has previously
caused the problems. A comparison of the lithological description with the Sønderborg description will be useful.”

Under den mundtlige forhandling er den foreslåede analyse blevet omtalt som et geomekanisk stadium. Der er enighed om, at forslaget ikke blev fulgt.

Om “Other known potential drilling hazards” anføres det:
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“All offset data indicates that the only significant drilling challenge is the swelling
Fjerritslev formation.

Losses in the Chalk formation have also been recorded.

H2S has not been observed at any of the offset wells.”

Den 23. september 2011 deltog repræsentanter fra Ross for første gang i et styregruppemøde. I referatet anføres det bl.a.:

”6. Prøveboring, beslutning om gennemførelse af prøveboring

LA [Lars Andersen, Ross] gennemgik …

…

Prøveboringen (Kvols-2) i Kvols kan ved optimal drift/boreforløb klares på ca.18
dage (Det tog 18 dage at bore Kvols-1 i 1976), dog er der i budgettet indregnet
35 dage til boringen.

CH [Christian Hagelskjær, EVK] spurgte indtil problemerne med prøveboringen
i Sønderborg, hertil svarede LA, at der i Kvols er et meget bedre udgangspunkt,
da man på forhånd kender resultaterne fra Kvols-1, samt at geologien er kendt
fra den tidligere boring i Kvols.
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LA oplyste endvidere, at det var Sønderborg 1 (prøveboring), der gav alle problemerne, Sønderborg-2 kørte lige efter bogen, grundet erfaringerne fra den
første boring. ”

Den 15. november 2011 forelå en projektredegørelse udarbejdet i fællesskab af Dansk
Geotermi ApS, Rambøll og advokatfirmaet Steffensen & Horstmann, der var juridisk rådgiver på projektet for VF. Redegørelsen beskrev det historiske forløb omkring projektet
og gav en gennemgang af økonomien i projektet. I redegørelsen anføres det bl.a.:

”3.3 Undersøgelser m.v. besluttet på styregruppemøder:

…

3.3.14 Geologisk model
GEUS har udarbejdet et forslag til en geologisk model til placering af brøndene,
4 produktionsbrønde og 4 injektionsbrønde sammenholdt med placeringen af
forskydningerne. Der er ved brøndudlægningen taget hensyn til forkastningerne, således at produktionsbrønde og tilhørende injektionsbrønde placeres
på samme side af forkastningerne.

Brøndene er i modellen udlagt med en afstand på 1,5 km.

Resultaterne af modelleringerne udtrykkes i to nedenstående tabeller. Tabellerne viser den modellerede gennemsnitlige produktion for en brønd ved hhv.
vertikal- og ”skrå”-boring.
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…

Resultaterne fra de dynamiske simuleringsstudier viste, at ”Mest sandsynlige”
case ville en gennemsnitlig:


Produktions- og injektionsrate på ca. 175 m3/time ved vertikale (lodrette)
boringer



Afbøjede boringer (60 grader fra vertikal) kunne øge rater med 50 %.

…

GEUS’s hovedkonklusion fremgik af følgende 6 punkter:


Hver en sten var vendt; alle relevante data fra Kvols området var vurderet!



Den seismiske tolkning viste, at Gassum Fm stort set var kontinuert i
området med hensyn til tykkelse og var relativ uforstyrret af forkastninger



Tolkninger af borehuls logs viste, at Gassum Fm sandsynligvis ville være
relativt ensartet i området



Forventningerne til temperaturen var opjusteret en smule fra ca. 75° C til
78° C +/- 3° C af Niels Balling, Århus Universitet



Kun direkte målinger i form af en ny boring med pumpetest og evt. borekerner kunne bibringe afgørende nye data.

Med baggrund i ovenstående blev det besluttet, at Kvols-2 skulle laves som en
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skråboring og at designet skulle fastholdes, som en geotermibrønd. Brønden
skulle være en del af det permanente anlæg.
…

4. Udvikling i samlet budget for boring Kvols 2

…

4.3.2 Valg af boreprofil
Den oprindelige ide var at åbne den gamle olieboring Kvols-1, og pumpeteste
denne …

…

Disse årsager indgik i beslutningen om, at den eksisterende boring ikke skulle
genanvendes.

Den første boreprofil var valgt som en vertikal boring. Det blev, dog efter overvejelser og samtaler med GEUS og Energistyrelsen, valgt at bruge en devieret
boring af flere grunde.

En vertikal boring vil være en magnetisk forstyrrelse for fremtidige boringer. Den
vil fordyre fremtidige boringer, da der skal bruges mere avancerede navigationsinstrumenter (Gyro MWD).

31

Endvidere vil en devieret profil give en længere eksponering til reservoiret, der
vil medvirke til at sikre, at de ønskede vandmængder kan oppumpes. Resultatet
er at Kvols-2 bliver ca. 400 meter længere end originalt planlagt, hvilket vurderes optimalt på baggrund af de foretagne geologiske vurderinger.

Endvidere er Kvols-2 ændret til at skulle etableres som en permanent boring i
stedet for en prøveboring, da det blev anset som ret sikkert at den skulle i anvendelse som en permanent boring. Kvols-1 var derimod planlagt og udført som
en decideret en prøveboring.

Der er i de nuværende budgetter ikke reduceret i boretiden set i forhold til Kvols
1, der er regnet med i alt 35 boredage, hvilket er et noget konservativt valg.”

På baggrund af bl.a. projektredegørelsen af 15. november 2011 besluttedes det på et
styregruppemøde den 30. november 2011 at iværksætte Kvols-2 boreprojektet.

Ross udarbejdede en risikoanalyse (”risikomatrix”), som løbende blev justeret i løbet af
forløbet. Der er i sagen fremlagt et eksemplar underskrevet af Henry Juul Nielsen, VF
den 7. december 2011.

Under rubrikken ”Drill 12-1/4” hole” er som en operationsrisiko (”Hazard”) bl.a. anført
”Getting stuck due to Fjerritslev clay”. Som årsag (”Cause”) er anført ”Hole instability,
low MW due to weaker formations above”. Som skadesrisikoen (”Effect”) er anført ”Stuck
pipe, back off, side track, check trips”, risikoen uden modforanstaltninger (”Initial risk”) er
vurderet som havende ”likelihood” C=possible og en ”severity” på 3=major. Samlet er
risikoen uden foranstaltninger vurderet til gul=medium risk. Som modforanstaltninger
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(”Risk Reduction, Measures/Contigencies”) er anført ”Reduce sliding to a minimum,
ream slid sections prior to connection. Ensure mud is in adequate spec, inhibited and
increase mud weight.”. Efter iværksættelsen af modforanstaltninger (”Final risk”) er risikoen vurderet som havende ”likelihood” B=unlikely og en ”severity” på 3=major. Samlet
er risikoen efter modforanstaltninger vurderet til grøn=low risk.

Under samme rubrik er endvidere som en operationsrisiko (”Hazard”) anført ”Stuck pipe”.
Som årsag (”Cause”) er anført ”Geology”. Som skadesrisikoen (”Effect”) er anført ”Stuck
pipe, back off, side track, check trips”, risikoen uden modforanstaltninger (”Initial risk”) er
vurderet som havende ”likelihood” d=probable og en ”severity” på 3=major. Samlet er
risikoen uden foranstaltninger vurderet til gul=medium risk. Som modforanstaltninger
(”Risk Reduction, Measures/Contigencies”) er anført ”Record up and down weights, plot
them and use on trips. Ensure hole is clean and mud in spec. Use ported float to relieve
pressure below bit if BHA packs off. Minimise the amount of stabilisers in BHA – use
good drilling practices”. Efter iværksættelsen af modforanstaltninger (”Final risk”) er risikoen vurderet som havende ”likelihood” B=unlikely og en ”severity” på 3=major. Samlet
er risikoen efter modforanstaltninger vurderet til grøn=low risk.

Under rubrikken ”Run and cement 9-5/8” liner” er som en operationsrisiko (”Hazard”)
bl.a. anført ”Stuck casing”. Som årsag (”Cause”) er anført ”Hole instability, low MW due
to weaker formations above”. Som skadesrisikoen (”Effect”) er anført ”Liner stuck”, risikoen uden modforanstaltninger (”Initial risk”) er vurderet som havende ”likelihood” B=unlikely og en ”severity” på 4=critical. Samlet er risikoen uden foranstaltninger vurderet til
gul=medium risk. Som modforanstaltninger (”Risk Reduction, Measures/Contigencies”)
er anført ”Ensure mud condition is in spec before and during running liner. Use welded
centralisers. Ultimately, work free and POOH for check trip”. Efter iværksættelsen af
modforanstaltninger (”Final risk”) er risikoen vurderet som havende ”likelihood” A=remote og en ”severity” på 4=critical. Samlet er risikoen efter modforanstaltninger vurderet
til grøn=low risk.
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Den 14. december 2011 blev endeligt boreprogram udarbejdet af Ross med bidrag fra
GEUS underskrevet på vegne af styregruppen af Henry Juul Nielsen og Sigurd Solem. I
boreprogrammet var anført ”Estimated Time for drilling: 35 days”. Under pkt. 8 anførtes
følgende:

”8. Geological Uncertainties and Special Precautions
Detailed risk assessments and risk mitigation will be forms part of the detailed
drilling guidelines.

However during first steps of the well planning following geological risks were
recognised:

(1) The Chalk Group formations can be very permeable and water producing
due to their often highly fractured nature.
- A variety of LCM types and mud materials must be available to combat the
losses.
- High PV's and MW's have been observed in offset wells due to the chalk cuttings going into solution. Dumping and diluting may be required to control mud
properties.
(2) The Lower Jurassic Fjerritslev Formation, it may contain claystones and
shales that can be dispersive and reactive.
- Maximum hole cleaning and tight control on mud properties is essential. KCI
and Glycol properties will be at high end of the specifications. Also hole fill and
tight sections may be expected. The clays in the 12 1/4" section are not thought
to be reactive but an inhibitive mud system will be in place as a precaution.”
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Den 26. januar 2012 afgav Ross i samarbejde med Rambøll Recommendation to Drill.
Det fremgår, at dokumentet var ”verified by” Sigurd Solem og bl.a. ”approved by” Henry
Juul Nielsen.

Den 27. januar 2012 påbegyndtes Kvols-2 boringen, og den 31. januar 2012 udstedte
Energistyrelsen geotermilicensen med tilhørende arbejdsprogram efter forudgående den
23. januar 2012 at have godkendt boreprogrammet.

Den 1. februar 2012 blev der indgået aftale mellem VF og M-I SWACO Danmark ApS
om levering af boremudder m.v. I M-I Swacos tilbud af 26. august 2011 var bl.a. anført
følgende:

”Appendix E2 – Tenderer’s Organisation

…

Dedicated Personnel

…

Additionally we have proposed 5 designated Drilling Fluid Engineers for the drilling campaign. This ensures rapid build up of rig specific experience and best
possible contribution to a trouble free and cost effective drilling campaign.”

Den 13. februar 2012 sendte Niels Richardt, Rambøll, en mail til Henry Juul Nielsen med
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kopi til bl.a. Kåre Pedersen, Ross. Mailen har følgende indhold:

”Ross E. har udtrykt ønske om at få adgang til borerapporterne fra Farsø-1 og Års-1
boringerne med det formål at kunne uddrage erfaringer herfra omkring boring i Fjerritslev Formationen for at kunne minimere risici og forbedre fremdrift i Kvols-2. Rapport-pakkerne for de to boringer kan købes hos GEUS for tilsammen lige under kr.
20.000 ekskl. moms. Skal vi købe?”

I en mail af 7. marts 2012 fra Kåre Pedersen til en medarbejder i DONG anføres det
bl.a.:

”Vi har boret ned til vedsted og har ikke set losses, gas eller store problemer
med flinten selvom der er enorme mængder i toppen af kalken. Cement jobbet
på 13 3/8” casing gik også fint uden losses og vi fik cement til overfladen!!!!

Wireline logging bliver gjort af Baker Atlas og GEUS vil verificere dem, der er
ikke planlagt nogen logging witness udover vores Wellsite geolog. WSG og
mudloggers er polakker og arbejder for Petrolog – de er svine dygtige, så det
er en fornøjelse.

Også tak for dine tips mht offset wells – Års 1 var et mareridt, med masser af
Fjerritslev problemer, men de kom i mål på side track nr 4 med en højere muddervægt og inhibering med KCl. Det gik galt for dem med det billige system og
masser af open hole time da de havde mega problemer med riggens udstyr.”

Den 15. marts 2012 brød muddermotoren for enden af borestrengen sammen i dybden
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2.640 meter, og der opstod problemer med at fortsætte boringen i samme brøndspor,
idet borestrengen den 18.-20. marts 2012 sad fast i borehullet. I den forbindelse blev
der foretaget en række undersøgelser, og Ross udarbejdede udkast til ”amendments” til
boreprogrammet, dels baseret på overgang til vertikal boring, dels baseret på fortsat
devieret boring via et ”side-track” til Kvols-2 brøndsporet.

I Amendment nr. 2 af 26. marts 2012 anføres det om ”Background”:

”The string is stuck at 2077 m MD and after a fishing attempt it has been agreed
to make a sidetrack.

In preparation the Kvols 2 wellbore will be abandoned with a cement plug across
the casing shoe. The cement plug will be set across the 13 3/8” casing shoe
and the well will be drilled to a revised target ahead as a vertical.”

I et andet Amendment nr. 2 af 26. marts 2012 udarbejdet som et alternativ til det ovennævnte anføres det om ”Background”:

”The string is stuck at 2077 m MD and after a fishing attempt it has been agreed
to make a sidetrack.

In preparation the Kvols 2 wellbore will be abandoned in line with DEA guidelines. The 200m cement plug will be set above the fish and well will be drill
ahead as a deviated with inclination of 25°.”
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Omkostningerne forbundet med motorhavariet den 15. marts og de efterfølgende boreproblemer blev anmeldt til forsikringsdækning af VF i henhold til VF’s ”all risk” forsikring,
og forsikringsselskabet Tryg udbetalte den maksimale dækning på 9.000.000 kr. efter
fradrag af selvrisiko på 1.000.000 kr.

Den 16. marts 2012 afgav Rambøll en projektredegørelse til VF. I pkt. 4.1.15 anføres
følgende:

”4.1.15 Risikofaktorer i boreprocessen
Der er taget de fornødne forholdsregler til at imødegå de risici som Ross Engineering
har lokaliseret i forbindelse med planlægning af boreprocessen.

Den geologiske risiko er vurderet lavt, da den geologiske viden er høj, da der til projektets brug er indhentet alle tilgængelige rapporter vedr. boringen. Der er indkøbt
yderligere rapporter fra Farsø, Års og Hyllebjerg for det igennem at give boreledelsen
så mange data som over hovedet muligt.

Derudover har GEUS været inddraget i hele processen.

Der henvises til risikomatrix vedlagt i bilag.”

Den 26. marts 2012 kl. 09:30 blev der afholdt et møde mellem Energistyrelsen og repræsentanter for VF, Rambøll og Sigurd Solem. I referatet af mødet anføres det bl.a.:

”Indledning og status på projektet.
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Energistyrelsen redegjorde indledningsvist for baggrunden for brev af 24. februar
2012 samt den bekymring som projektets stramme tidsplan og indholdet af det indsendte materiale havde medført.

Energistyrelsen fik en kort orientering omkring projektets stade og de udfordringer
der pt. var på pladsen omkring det fastkørte bor. [Niels Richardt, Rambøll] orienterede om, at han i forbindelse med den nuværende situation kort havde kigge brøndmønsteret som følgerne af det fast kørte bor. Hvis der vælges at køre videre med en
lodret boring, vil der stadig kunne opnås et fornuftigt brøndmønster. Et lodret hul vil
muligvis minimere risiko for boringen.

Energistyrelsen opfordrede til, at der bliver kørt et omfattende måleprogram for Kvols2 i forbindelse med at borestrengen trækkes ud.”

Den 26. marts 2012 kl. 14:30 blev der afholdt styregruppemøde. På mødet drøftedes
bl.a. status på boringen. I referatet anføres det under pkt. 3:

”3. Status på boring

Mødets formål er at give styregruppen et overblik over problemstillingen, at boret
sidder fast i en dybde af ca. 2.100 m og efter boreledelsen i ca. en uge har arbejdet
med at Iøsne boret.

LA [Lars Andersen, Ross] orienterede om processen i den sidste tid hvor der er arbejdet med forskellige Iøsninger for at for boret fri.
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Boringen af sektion 3. har vist sig at være særdeles svær og under indførelsen af
borestrengen med ny muddermotor sad borestrengen fast i ca. 2000 m. dybde. Ugen
har således gået med adskillige forsøg på at få borestrengen fri, dog uden succes.
Forsøgene har fulgt planen "Stuck pipe Plan", hvor plan 0 og A ikke er lykkes. Nu er
man i gang med Plan B, som betyder at borestrengen er blevet løsnet ved fastklemningspunktet ca. 2000 m. og der er blevet påmonteret en hydraulisk hammer (jar)
som kan støde borestrengen direkte ved fastklemningspunktet.

Boreledelsen er kommet til den erkendelse at det nu er tid til at foretage en beslutning
om hvordan man nu kommer videre, efter den sidste uges mislykkedes forsøg på at
frigøre borestrengen.

LA gennemgik løsningsforslag for det videre borearbejde i Kvols 2. Som udgangspunkt er der to muligheder.
1. Det kan vælges at trække boret tilbage til den lodrette del af borehullet, således at
der bores lodret ned til Gassumformationen.
2. Der kan også vælges at trække borestrengen tilbage til 1.800 m og fortsætte boringen herfra i en lavere vinkel (ca. 25 grader).

LA orienterede om at der i forbindelse med boringen er udtaget en række prøver,
som er sendt til analyse i Norge, med henblik på at finde en forklaring på hvorfor boret
har sat sig fast. Endvidere har det også vist sig at boreriggen har kørt med et meget
højt moment, hvilket indikerer at friktionen i borehullet har været stor, i et forsøg på
at sænke momentet er der tilsat forskellige additiver til mudderet, det har ikke haft
den forventede virkning.
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Styregruppen spurgte til hvor man vil starte den nye boring,

LA: Hvis vi starter for tæt på "fisken", er boreledelsen bange for at man ikke slipper
for det store moment. Boreledelsen tror at en af nøglerne til den fastkørte borestreng
er momentet, så det er vigtigt at kilden til den fast kørte borestreng findes.
LA orienterede ligeledes om at løsning 1 (skitseret ovenstående) er meget lettere at
bore og at denne løsning formentlig vil forløbe uden problemer.

NLR [Niels Richardt, Rambøll]: Supplerede med at der sagtens kan laves en fornuftig
brøndplan for reservoiret med en lodret boring.

BER [Benny Ragner, EVK]: Spurgte indtil Kvols 3, og konstaterede at man jo på et
tidspunkt skulle bore med vinkel for at få en fornuftig udnyttelse af reservoiret.

SA [Steen Algayer, Skals Kraftvarmeværk]: Spurgte indtil hvad boreledelsen vil anbefale

LA: Umiddelbart vil boreledelsen anbefale den sikre løsning (løsning 1), men omvendt burde vi ikke give op endnu, vi bør afvente analyseresultaterne fra Norge, og
fra mudderleverandøren (MI).

SD [Svend Drejer, Løgstrup Fjernvarme]: Kan en lige boring bruges efterfølgende til
produktions-/injektionsbrønd.

LA/NLR: Det kan den sagtens, der kræver dog en ændring af brøndmønsteret for
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hele reservoiret. En lodret brønd kan dog blive en geometrisk udfordring, da denne
kan låse placeringerne af de efterfølgende brønde.

LA: En alternativ mulighed er også, at der sættes en cementprop, herefter genoptages boring med oliebaseret mudder far at få noget fart i boring. Denne løsning er nok
den man havde valgt, hvis boring havde været på havet.

LA konkluderede videre, at målet lige nu må være at få ”vand på dækket” på den
billigste måde. Dette kunne være at Iukke hullet med en cement prop og så genoptage boringen i ca. 1.800 m dybde med en vinkel på 25 grader.

LA orienterede om at der kunne laves en geomekanisk model af hullet, der er opsamlet rigtigt mange data fra hullet så der vil være en mulighed.

TH [Thorbjørn, Ross]: Vi kører med et simpelt brønddesign, hvilke ikke skulle give de
problemer vi er i nu med højt moment. Problemerne med højt moment kunne stamme
fra formationen vi er i eller geometrien af hullet.

HJN [Henry Juul Nielsen, VF]: Falder momentet ved lodret boring:

LA: Vi vil få ca. 15 % mere moment til rådighed hvis vi går over i en lodret boring. Ved
en lodret boring ville vi være nede i gassumformation i løbet af 5-10 boredage.

LA orienterede i øvrigt om at noget af udstyret er kommet med op ad hullet, men der
sidder formentlig udstyr for ca. 3,5 mill. kr. i hullet som må efterlades.
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TH konstaterede at hvis en borestreng sidder fast og det ikke lykkedes at få borestrengen fri i løbet af et døgn, er chancerne for at komme fri ikke store.

…

LA: Normal praksis ved en fastkørt borestreng er at man skal gøre to forsøg til at
komme fri, dem har vi brugt nu, og det er derfor har vi anbefaler boreledelsen at vi
skyder borestrengen af nu. Løsningerne er tidligere på dagen diskuteret med Energistyrelsen. Overordnet set er Energistyrelsen enig i de oplistede muligheder.

BH [Benny Højholt, EVK]: Der er ikke noget der gør at vi skal ændre brønddesign nu.

TH tror ikke at en ændring af brønddesign gør nogen forskel.

CH [Christian Hagelskjær, EVK]: Vi skal anvende analyseresultaterne, før vi tager
beslutninger.

PJ [Poul Jørgensen, Løgstrup Varmeværk]: Har vi valgt for dårligt værktøj til opgaven.

LA: Når der vælges værktøj og udstyr er det altid en kombination af økonomi og udstyrets formåen/kvalitet, således at værktøj og udstyr tilpasses til opgaven, hvilket er
det der er gjort i dette projekt.
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Konklusion på styregruppemødet
Der sættes en cementprop over ”Fisken”, der afventes analyseresultater.
Der udarbejdes en forsikringsvurdering af Willis, JKN tager kontakt til forsikringsselskabet.

Hvis de næste dage forløber efter forventning vil borearbejdet kunne genoptages
onsdag aften eller i løbet af torsdagen i indeværende uge.

Hovedkonklusionen er at der skal arbejdes efter den for projektet bedste plan.”

Det fremgår af en Amendment nr. 2 til boreprogrammet af 27. marts 2012, at der herefter
arbejdedes med en plan om en cementprop over ”fisken” og herefter en fortsat devieret
boring med en vinkel på ca. 25°.

På et møde i kommunalbestyrelsen i Viborg Kommune den 28. marts 2012 blev det besluttet, at geotermiprojektet skulle overdrages fra Viborg Fjernvarme til EVK. Det blev
samtidig besluttet, at Viborg Kommune ville stille en garanti på 150 mio. kr. for de med
projektet forbundne udgifter til optagelse af en byggekredit hos Kommunekredit. Behovet
for en kommunegaranti var bl.a. opstået som følge af, at VF’s bankforbindelse havde
meddelt, at man ikke længe ønskede at finansiere projektet. Parterne er under voldgiftssagen enige om, at EVK i det hele er indtrådt i VF’s retsstilling i forhold til Ross.

Den 28. marts 2012 afholdtes styregruppemøde. I referatet anføres bl.a. følgende under
pkt. 3:

”BH gav en status vedr. Kvols-2.
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Det anvendte boremudder er blevet analyseret af mudderleverandøren og fundet ok.

Den passage af borehullet, hvor borestrengen sidder fast er blevet cementeret og
Energistyrelsen har givet grønt lys til at fortsætte med et sidetrack. Der afventes en
endelig afklaring af forsikringsforholdene.

Det anvendte boremudder evalueres, der anvendes muligvis en fortyndet udgave
endvidere vurderes en alternativ muddertype som sikre en lavere friktion.

Der er udført målinger i borehullet, resultatet fra disse målinger kendes ikke endnu.

Planen for den nye boring er at det eksisterende borehul anvendes og der laves et
sidetrack fra ca. 1.800 m og der anvendes en lavere vinkel end tidligere.”

Efter at der den 2. april 2012 var modtaget tilfredsstillende resultater af den nævnte analyse af boremudderet i Norge påbegyndtes Kvols-2A side track boringen fra dybden
1.825 meter den 3. april 2012.

Den 13. april 2012 sad borestrengen fast ved 2.489 m, da den blev lubrikeret ud af hullet.
Efter at borestrengen var kommet fri fortsattes boringen.

Den 30. april 2012 blev en 9-5/8” liner kørt i hullet, men kunne ikke passere 2.426 m,
hvilket var 300 m over bunden af borehullet, som på det tidspunkt var boret til 2.719 m,
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det vil sige 30 m over den planlagte dybde, toppen af Gassum Formationen. Efter gentagne forgæves forsøg blev lineren installeret i en dybde af 2.421 m således, at hullet
var cementeret og sikret indtil dybden 2.417 m. Herefter blev der iværksat en ”contigency
plan” med det formål at få en 7” liner hen over resten af det åbne hul og ind i toppen af
Gassum Formationen.

I en mail af 12. maj 2012 foreslog Ross til EVK, at man skulle iværksætte et geomekanisk
studie.

Den 13. maj 2012 nåede boringen 2.788 m, det vil sige ind i Gassum Formationen.

Den 20.-22. maj 2012 blev 8-½” sektionen åbnet op til 9-½” med en underreamer fra
2.718 m til 2.788 m. Efter at have oprenset sektionen kunne borestrengen ikke passere
2.747 m. Borestrengen blev lubrikeret ud af hullet, og det blev observeret, at en del af
borestrengen var tabt i hullet. Som en konsekvens heraf kunne 7” lineren ikke installeres,
så sektionen skulle genbores.

I en mail af 31. maj 2012 spurgte Ross EVK og DFG, om man skulle sætte gang i et
geomekanisk studie.

Under genboringen den 2.-4. juni 2012 blev muddermotoren og borekronen tabt i hullet.

Den 5. og 7. juni 2012 fremsendte Kåre Pedersen, Ross, planer for løsning af de opståede boreproblemer. Det anføres bl.a. heri:

”Recommended forward plan for Kvols-2A with fish in hole
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Status Kvols-2A:
A fish is left in 8-1/2" hole with the top of fish at 2704 m in Kvols-2A. It is not recommended to recover the fish, as it is difficult to fish and the fish left in hole is representing a book value of some DKK 560.000,-. As discussed during the morning call with
the rig this morning (05th June 2012). The fish hinders continuing drilling in bore hole
of Kvols-2A. Hence this document evaluates the prioritization of possible options of
how to proceed.

The main problem is that the risk of reoccurrence of drilling problems seen previously
drilling Kvols-2 and Kvols-2A cannot be eliminated at present, if reattempting to sidetracking into the Fjerritslev formation. …

Below the steps in recommendation of how the proceed in the Kvols-project by Ross
Engineering is listed. The recommendation is based on the fact that the stress/strain
and chemical reactions of the Fjerritslev formation is not sufficiently known giving a
high risk and uncertainty factor of how to proceed the drilling operation in Kvols-2A.

Conclusion:
It is recommended that:
1. More knowledge is needed of the borehole and the Fjerritslev Shale formation.

…

2. A logging program must be discussed and decided between GEUS … and the
logging company
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…

3. Perform wireline logging via rig

…

4. Temporary suspension of Kvols-2A

…

5. Skid to Kvols-3 freeing time necessary for evaluation and designing an optimal
BHA and mud system.

…

6. While drilling Kvols-3 a geomechanical study is done by GEUS to obtain more
detailed knowledge of the Fjerritslev formation – separate scope of work has previously been discussed and rejected.

….

7. Design op optimal mud system and BHA for the return to Kvols 2A
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…

8. Cut & pull the 9 5/8” liner to enable drilling 12 ¼” to a new target at a lower inclination”

Den 8. juni 2012 forelå resultatet af en “wireline log”- undersøgelse foretaget af Baker
Hughes. Undersøgelsen afslørede et deformeret borehul.

Den 11. juni 2012 afholdtes møde mellem borgmesteren, kommunaldirektøren og økonomidirektøren i Viborg Kommune, bestyrelsen for EVK, projektledelsen i EVK, en repræsentant for GEUS og Lars Andersen, Ross. Endvidere deltog repræsentanter for
Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (”DFG”), som medio maj 2012 var blevet engageret af EVK til at yde bygherrerådgivning i form af overordnet projektledelse. I referatet af
mødet anføres det bl.a.:

”3. Mulige scenarier vil blive gennemgået:
1: Fortsættelse af projektet umiddelbart.
2: Fortsættelse af projektet – men med en kort time out til brug for vurderinger/forbedringer.
3: Midlertidigt stop på Kvols 2 og flytning af rig til Kvols 3, hvor der bores mere lodret.
4: Midlertidigt at stoppe projektet i en periode (3-5 år) med det formål at få støre
overblik over boreprocessen og få erfaringer fra evt. nye projekter i Danmark inden
fortsættelse, evt. mulighed for statsstøtte.
5: Nedlukning af projektet her og nu – permanent.
LDJ [Lisbeth Dahl Jørgensen, DFG] gennemgik de 5 mulige scenarier og konkluderede, at DFG klart anbefaler nr. 4.
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…

LA [Lars Andersen, Ross] redegjorde for baggrunden for borearbejdet, og gjorde det
klart at det er hans opfattelse, at grundlaget for at træffe en beslutning som f.eks.
scenarie 4 ikke er godt nok oplyst.

Hans ønske er at få tid til at udarbejde en case på, hvordan boringen kan gøres
færdig. Han er overbevist om, at de nok skal komme ned til vandet. Tidshorisonten
for en sådan case vil max. tage en uge at udarbejde.
LA ønsker helt klart at scenarie 2 følges, og kun med et time out på 1-2 uger.
BR [Benny Ragner, bestyrelsesformand for EVK] ønsker risikovillighed fra Ross. LA
kunne ikke opfylde dette.
SBL [Søren Berg Lorenzen, DFG] pointerede, at det ikke er muligt at overskue de 3
første scenarier 100 %.
LDJ konkluderede kort på de 5 scenarier:
1. Stor risikovillighed kræves. Der skal bl.a. en ny projektorganisation til.
2. Time out perioden skal være min 3 mdr. Derfor skal riggen væk i denne periode.
3. Ikke en hensigtsmæssig løsning, idet det endnu ikke er afklaret, hvor Kvols 3 skal
bores.
4. Anbefales af DFG.
5. Vil give en afklaring for forbrugerne.

4. Konklusion. Anbefaling til bestyrelsen og Viborg Byråd
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Konklusionen på mødet blev følgende:

Af de oplistede scenarier blev Dansk Fjernvarmes Geotermiselskabs, DFG, anbefaling om midlertidigt at stoppe projektet i en periode på 3-5 år med det formål at få
større overblik over hele processen og få erfaringer fra evt. nyt projekter i Danmark
inden fortsættelse af projektet, vurderet som værende den mest realistiske.

De politiske repræsentanter bad endvidere om følgende oplysninger til brug for et
kommende byrådsmøde:

…

Formålet med indsamling af ovenstående oplysninger er at stoppe projektet i sin nuværende form samt at lukke projektet intelligent ned, således at alle løbende faste
omkostninger stoppes, men at projektet evt. kan genoptages på et senere tidspunkt.”

På et bestyrelsesmøde i EVK den 12. juni 2012 blev det besluttet at foretage en midlertidig nedlukning af projektet. I referatet af bestyrelsesmødet anføres det:

”Et flertal af bestyrelsen anbefaler, at byrådet beslutter at lave en intelligent midlertidig nedlukning af geotermiprojektet.
Begrundelsen er, at der pt. ikke ligger planer for at fortsætte projektet, idet det har
vist sig at boringen af 8 skrå brønde, som oprindeligt planlagt er meget vanskelig at
gennemføre indenfor den planlagte økonomi.
Der er således brug for tid til udarbejdelse af nye planer for projektet, såfremt dette
skal fortsættes. Udarbejdelse af disse planer vil tage længere tid, end det pt. er muligt
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med en igangværende boreproces.
Benny Ragner [formanden for bestyrelsen] indstiller følgende:
Da man er ved at gennemføre en logning af Kvols 2, der vil være til dels analyseret
fredag den 15. juni 2012, et projekt til 750.000 til 1 mio. kr. Denne analyse bør man
vente på. Vi skal betale opsigelse til riggen på 45 dage svarende til 6 mio. kr., og man
forventer en nedlukning samlet vil koste 10 til 12 mio.
Bl.a. derfor bør man nu undersøge, om der er varmt vand, inden man lukker ned, idet
en ny opstart af projektet vil koste mellem 10 – 15 mio. kr. ekstra.”

På et kommunalbestyrelsesmøde den 20. juni 2012 besluttede kommunalbestyrelsen at
følge EVK’s, borgmesterens og kommunens forvaltnings indstilling om at stoppe boreprojektet i en 3-5-årig periode.

Efter anmodning fra EVK foretog Fridtjov Ruden en teknisk evaluering af projektet.
Fridtjov Ruden gav EVK en foreløbig rapportering i efteråret 2013. Fridtjov Rudens endelige rapport blev afgivet til EVK den 8. august 2014.

Baseret på Fridtjov Rudens foreløbige rapportering reklamerede EVK i et brev af 16.
september 2013 over for Ross og tog forbehold for at rejse erstatningskrav.

Voldgiftsretten har udpeget Søren Lundgren Jensen og Dorthe Juul Kann, WellPerform
ApS til som sagkyndige at afgive sagkyndige erklæringer til voldgiftsretten. De sagkyndige har baseret på parternes spørgsmål afgivet skønserklæring af 28. september 2016
og tillægserklæringer af 30. januar og 2. maj 2017. De sagkyndige har været afhjemlet
under den mundtlige forhandling den 19. juni 2017. Skønserklæringerne er medtaget
som bilag til kendelsen.
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5. Forklaringer
Under den mundtlige forhandling har følgende personer afgivet forklaring:



Christian Hagelskjær, EVK.



Lars Andersen, EVK.



Fridtjov Ruden.



David Simons.



Mads Andersen, MI Swaco.



Benny Højholt, EVK.



Michael Wielsøe, Wielsøe Transport.



Kåre Pedersen, Ross.



Sigurd Solem, Dansk Geotermi.



Claus Pedersen, Ross.



Henry Juul Nielsen, tidligere VF. Henry Juul Nielsen var under forklaringen ledsaget af advokat Clara Trolle.



Lars Henrik Nielsen, GEUS.

Christian Hagelskjær har bl.a. forklaret, at han er direktør for EVK.

På et tidspunkt inden borestart var der en medarbejder fra Ross, der sagde til ham, at
der ikke var grund til at have bekymringer for en skrå boring. Den pågældende sagde til
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ham, at skrå boringer blev brugt mange steder i verden, og det var en fordel produktionsmæssigt.

I marts måned 2012 troede han stadig på, at projektet ville løses, og derfor bad EVK
kommunen om en kommunegaranti, så det problem vedrørende finansiering, der var opstået, kunne blive løst. I starten var det VF’s bankforbindelse, der finansierede projektet,
men da der kom flere boredage på, og omkostningerne steg, blev banken bekymret. Banken meddelte, at man ønskede at være ude af engagementet senest den 20. april 2012.
Kommunegarantien kunne bedst bringes på plads, hvis projektet blev overdraget fra VF
til EVK.

På styregruppemødet den 26. marts 2012 drøftedes alternativerne løsning 1 eller 2. Ross
gav ikke udtryk for, at man var nervøs for, at løsning 2 ikke kunne gennemføres. Ross
advarede ikke mod løsning 2, og Ross sagde heller ikke, at man var nødt til at følge
løsning 2. Om man skulle fortsætte ad den vej måtte bero på resultatet af analysen af
boremudderet i Norge. Der blev således ikke på mødet truffet beslutning, om man skulle
følge løsning 1 eller 2. Der kom positivt svar fra Norge, og man fortsatte derfor med løsning 2, hvilket var i overensstemmelse med drøftelserne på mødet den 26. marts 2012.

Årsagen til, at det på mødet den 11. juni 2012 blev besluttet at stoppe projektet, var, at
EVK ikke længere troede på, at man kunne nå i mål.

Lars Andersen har bl.a. forklaret, at han er administrerende direktør for Ross. I dette
projekt fungerede han som drilling supervisor.

Han har i 2001-2003 for DONG virket som drilling supervisor på boringerne Margretheholm 1 og 2 – nu kaldet det geotermiske anlæg GDA. Margretheholm 1 var en vertikal
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boring – Margretheholm 2 var en devieret boring. I samme periode har han også været
drilling supervisor for DONG på boringerne FFC 1 og 2 i Sverige.

I 2008-2009 var han drilling supervisor på boringen ST-20 i Stenlille, som var en yderligere boring til brug for DONG’s gaslager. Boringen var devieret. Det har altid voldt problemer at bore igennem Fjerritslev formationen. ST-20 i Stenlille var den første devierede
boring, der gik igennem Fjerritslev formationen uden problemer. Det var navnlig en værdifuld erfaring fra ST-20, at det fungerede godt med et højt KCL-niveau i mudderet ved
boring i Fjerritslev formationen. Det blev derfor også fremgangsmåden i Kvols-2.

I 2009-2010 var han drilling supervisor på boringerne Sønderborg 1 og 2. Begge var devierede boringer.

Som f.eks. anført i The Ross way er det væsentligt, at man ved planlægningen af en
boring udnytter erfaringer fra tidligere boringer – såkaldte ”offset data”. Efter hans opfattelse er de mest værdifulde erfaringer, de boringer, man selv har deltaget i.

Ved udarbejdelsen af boreprogrammet i Kvols-2 projektet lagde Ross vægt på erfaringerne fra følgende boringer: Rødding-1, Kvols-1, ST-11, ST-12, ST-13, ST-14, ST-16,
ST-18, ST-19, og herudover inddrog man som nævnt også erfaringerne fra de boringer,
han selv havde medvirket i. Ross fik ikke fra VF udleveret oplysninger om Aars-1 boringen.

På forhandlingsmødet mellem VF og Ross den 23. marts 2011 gennemgik Ross meget
grundigt, hvad Ross’ tilbudte ydelse bestod i. Alle detaljerne i mappen The Ross way blev
gennemgået. Det blev klart for Ross, at det var Sigurd Solem, der på vegne VF skulle stå
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for dialogen med Ross. Ross opfattede Sigurd Solem som en meget kompetent og erfaren fagkyndig person. Så længe Sigurd Solem var på projektet, gik al Ross kontakt med
operatøren gennem Sigurd Solem.

Oprindelig var opgaven som mudderingeniør inkluderet i VF’s udbud af boreledelsesleverancen. Opgaven var også inkluderet i Ross’ tilbud og pris. Det var helt i strid med
sædvanlig praksis i branchen, hvor det er normalt, at mudderingeniøropgaven indgår som
en del af kontrakten vedrørende levering af boremudderet. Han har således aldrig i nogle
af de projekter, han har været involveret i, oplevet, at mudderingeniøren var en del af
boreentreprisen. Han foreslog derfor Henry Juul Nielsen, at mudderingeniøren udgik af
Ross leverance, og det accepterede Henry Juul Nielsen på vegne af VF. Det førte til en
regulering af vederlaget til Ross med et rundt beløb på ca. 300.000 kr., og det blev berigtiget ved, at VF betalte beløbet i henhold til en faktura fra Ross.

Under initialiseringsmødet den 25. maj 2011 drøftede Sigurd Solem og Ross meget,
hvilke boringer der var relevante som erfaringsgrundlag. Man var enige om, at de mest
relevante boringer var Rødding-1, Kvols-1 og Oddesund. Derudover var Sigurd Solem
interesseret i at drøfte Sønderborg boringerne, fordi han vidste, at Lars Andersen havde
været involveret i disse og derfor gik ud fra, at Lars Andersen havde data herfra i sin
besiddelse. En god boreleder sørger altid for at beholde data fra de boringer, han har
været med i. Ross foreslog, at der blev udarbejdet en geomekanisk model, hvilket Sigurd
Solem ville overveje.

Beslutningen om at ændre Kvols-2 fra en vertikal til en devieret boring blev ikke truffet på
initialiseringsmødet. Beslutningen blev vistnok truffet på et styregruppemøde. Sigurd Solem eller Henry Juul Nielsen meddelte til Ross, at det i stedet skulle være en devieret
boring. Ross havde ikke nogen andel i denne beslutning – heller ikke i form af en indstilling eller et input. Der var ikke noget påfaldende ved beslutningen om at udføre boringen
som en devieret boring.
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Med hensyn til grænseværdien for LGS har Lars Andersen forklaret, at den specifikation
på 7 %, som MI-Swaco fastsatte er en god komfortabel grænse. Der kan sagtens pumpes
med op til f.eks. 10 % LGS. En LGS på f.eks. 8 % stopper ikke boringen.

Under styregruppemødet den 26. marts 2012 anbefalede han at fortsætte med løsning 1,
idet den er teknisk lettere og dermed sikrere. Løsning 1 var den sikre løsning, som havde
virket i Kvols-1. Hvis man fulgte løsning 1 kunne der godt laves en ny fornuftig brøndplan,
og det ville stadig være muligt at have 8 brønde, hvor andre brønde godt kunne være
devierede. Det ville blot indebære, at de øvrige brønde skulle flyttes. Når han i referatet
er refereret for en udtalelse om, at ”omvendt burde vi ikke give op endnu”, knytter dette
sig til at opgive hele projektet – ikke kun at opgive Kvols-2. Han husker ikke at have udtalt
sig som refereret om ”vand på dækket”. Han mener, at han gav udtryk for, at løsning 2
var den billigste løsning set over for, at løsning 1 var den sikreste. Under mødet foreslog
han, at der blev udarbejdet et geomekanisk studium. Efter hans mening var konklusionen
på mødet, at der nu måtte undersøges noget vedrørende forsikringsforholdene, før der
kunne vælges mellem løsning 1 eller løsning 2. Man skulle også afvente resultatet af
analysen i Norge.

Om situationen medio-ultimo marts 2012 har Lars Andersen forklaret, at den 12. marts
2012 er den eneste gang, hvor der blev mistet mudder til formationen. Man mistede 4 m 3
mudder som følge, at mandskabet på riggen ikke fik slukket mudderpumperne hurtigt nok
efter, at boret sad fast. Herefter blev trykket i mudderet for højt, og der blev tabt noget til
formationen på grund af trykket.

Det er uden betydning for Kvols-2 boringen, at der er et dip på formationen, da boringen
ligger på toppen af en flad top, der først dipper på afstand af boringen. De sagkyndige
har afsat beliggenheden af Kvols-2 boringen et forkert sted på formationen. Formationens
hældning var ikke mere end 2½ grad på stedet for boringen.
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Efter at have læst rapporten om Aars-1 boringen kan han se, at der var masser af mekaniske problemer i forbindelse med denne. Man var således her ude og inde af hullet over
100 gange. Det var også et betydeligt problem, at hullet stod åbent i mere end 1 måned
uden casings. I begyndelsen af boringen brugte man vandbaseret mudder, og det gav
mange problemer. Først senere skiftedes til KCL-baseret mudder. I Kvols-2 brugtes en
kombination af Glukol og KCL i mudderet, og det ville også have været en stor fordel i
Aars-1. Det var erfaringerne fra Stenlille og Margretheholmen, der viste, hvad der virkede,
og hvad der ikke virkede i forhold til Aars-1. Boringen i Aars viste også, at jo højere muddervægt, man bruger, jo langsommere går boringen. Med den viden, han har i dag, mener
han ikke, at oplysninger om forløbet i Aars-1 på tidspunktet for udarbejdelsen af boreprogrammet, ville have ført Ross til at gøre noget andet, end hvad de gjorde.

Fridtjov Ruden har uddybet sin rapport af 8. august 2014.

David Simmons har uddybet sin rapport af 8. april 2016.

Mads Andersen har bl.a. forklaret, at han i dag er chef for MI-Swacos danske afdeling.
Han var tilknyttet selskabets arbejde med projektet i Kvols. Det er sædvanligt, at leverancen af boremudder og mudderingeniør ydelsen kommer fra et selvstændigt mudderselskab. Mudderingeniøren skal sørge for, at mudderet holder sig inden for de aftalte specifikationer. Mudderet bliver oftest bygget på pladsen af riggens besætning i henhold til
instruktioner fra MI-Swaco.

LGS kan variere af mange forskellige årsager. Han ved ikke, hvorfor der i dette projekt
blev aftalt præcist en specifikation for LGS på 7 %, men det svarer til mange andre normale aftaler. Man kan godt bruge mudder med en LGS på 8 % under visse omstændigheder. LGS’en er forskellig afhængig af, hvad der bores i.

58

Benny Højholt har bl.a. forklaret, at han er ansat i EVK. Han indtrådte i projektledelsen
den 21. november 2011. Mens han var sammen med Henry Juul Nielsen i projektledelsen
fordelte de opgaverne mellem sig således, at de daglige operationer blev varetaget af
Henry Juul Nielsen, og Benny Højholt tog sig navnlig af økonomi, finansiering og budget.
Fra den 28. marts 2012 var han projektleder alene, idet Henry Juul Nielsen udtrådte af
projektledelsen. I forbindelse med denne ændring spurgte han Ross, om de havde brug
for Sigurd Solems ydelser, hvilket Ross svarede nej til. EVK ophørte herefter med bruge
Sigurd Solem i projektet.

Arbejdsdelingen var, at Rambøll skulle lave alt på overfladen, hvor der skulle bruges
fjernvarme, samt myndighedsbehandlingen. Ross skulle varetage alt på borepladsen.
GEUS skulle varetage alt vedrørende formationerne i undergrunden.

Undervejs i boreprocessen sagde Ross til ham, at det var sædvanlige problemer, man
var stødt på. Det var ikke ukendt, og man kunne fortsætte ad samme spor. Det betryggede ham på tidspunktet for problemerne i marts 2012.

Med hensyn til styregruppemødet den 26. marts 2012 husker han, at der blev forelagt de
to alternative løsninger. På det tidspunkt vidste han kun, at det var boremudderet, der var
en udfordring. Når Lars Andersen er refereret for at have sagt, at vi ikke bør give op
endnu, opfatter han det som knyttet til Kvols-2 – ikke til hele projektet. Styregruppen skulle
ikke træffe en afgørelse på dette møde. Oplægget var, at vente til man kendte resultatet
af analysen af boremudderet. Han husker ikke specielt, at Ross på dette møde har foreslået, at der blev udarbejdet et geomekanisk studie, men på et eller andet tidspunkt i
forløbet foreslog Ross dette. Han opfattede det som et ønske om et ”nice-to-have”-redskab – ikke et ”need-to-have” ønske eller krav for at gå videre. Det var et problem, at
boringen skulle ligge stille i 3 uger, mens et sådant geomekanisk studium blev lavet. Efter
at Kåre Pedersen den 27. marts 2012 havde oplyst ham om, at det nu var afklaret, at
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boremudderet var i orden, mente han, at nu kunne man fortsætte med den oprindelige
plan. Nu var usikkerheden drøftet på mødet den 26. marts 2012 afklaret, og man behøvede ikke længere at overveje den alternative løsning med en vertikal boring. Ultimo maj
afviste EVK også Ross ønske om, at der blev udarbejdet et geomekanisk studie ligeledes
ud fra en opfattelse af, at der var tale om et ”nice-to-have”-ønske.

Michael Wielsøe har bl.a. forklaret, at hans virksomhed, Wielsøe Transport, har speciale
i transport i forbindelse med boreprojekter. Virksomheden har været med i stort set alle
boringer i Danmark siden 2000.

Virksomheden havde kontrakt med VF om, at sørge for transport af alt materiale, der
skulle til og fra borepladsen, herunder opbevaring og bortkørsel af cuttings. Endvidere
skulle virksomheden sørge for, at pladsen fungerede, at der var orden og fremkommelighed etc. I forbindelse med bortkørsel af cuttings var det virksomhedens opgave at hjælpe
med, at de fornødne offentlige tilladelser hertil blev tilvejebragt. Det er overordnet boreledelsens ansvar at sørge for, at tilladelserne bliver givet, men da Wielsøe Transport har
stor erfaring med kontakt til de lokale myndigheder, som ofte ikke har prøvet noget lignende før, hjælper virksomheden til med kontakt og vejledning til myndighederne.

I starten af boringen ved Kvols fungerede alt vedrørende bortkørslen normalt, og på et
tidspunkt overtog Rambøll myndighedsbehandlingen. Omkring den 15. marts 2012 opstod der problemer med at få de nødvendige tilladelser fra myndighederne til bortkørslen,
og der opstod hurtigt en voldsom ophobning af containere med cuttings overalt på pladsen som følge af den manglende bortkørsel. Problemerne opstod som følge af, at myndighederne ikke ville give deponeringstilladelse efter, at der var tilsat stoffet barite til boremudderet. Situationen varede frem til ca. 10. maj 2012, hvor der igen kom gang i myndighedstilladelserne således, at der kunne ske bortkørsel.
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Kåre Pedersen har bl.a. forklaret, at han har tidligere erfaring fra geotermiboringer ved
Margretheholm 1 og 2, FFC 1 og 2 i Malmø og Den Haag i Holland. Han var drilling
superintendent under udførelsen af boringen i Kvols-2, og han var tilknyttet projektet i
planlægningsfasen fra maj-juni 2011.

Sigurds Solems oprindelige plan var en konceptplan baseret på vandbaseret mudder.
Den måtte justeres og raffineres således, at der blev planlagt brug af forskellige muddertyper gennem de forskellige lag i undergrunden. Ross’ boreprogram var designet med et
særligt muddersystem. Sigurd Solem havde oprindeligt planlagt en vertikal boring i Kvols2. Det blev senere ændret til en devieret boring, men Kåre Pedersen husker ikke præcist,
hvornår denne ændring blev besluttet. Det var tidligt i forløbet. Beslutningen var båret af,
at Rambøll fandt, at det gav en langt bedre levetid for projektet, hvis boringen udførtes
devieret. Beslutningen medførte, at det var nødvendigt at bruge retningsudstyr, og muddervægten skal være højere ved en devieret boring i jura-sektionen i undergrunden.

Ross’ boreprogram indeholdt en contingency-plan, som var en slags reserveplan for boringen for det tilfælde, at man skulle støde på uoverstigelige forhindringer i den primært
planlagte boring. Det var trygt for Ross, at programmet indeholdt en sådan plan.

Ross anvendte ikke erfaringer fra Aars-1 som reference ved udarbejdelsen af boreprogrammet. Ross anvendte Rødding-1, Oddesund, Kvols-1, Margretheholm 1 og 2, Stenlille
ST-20 og Den Haag som referencer, idet Ross fandt, at det var disse, der var de relevante. I februar-marts 2012 havde Kåre Pedersen et nærmest uofficielt møde og korrespondance med en tidligere kollega i DONG, Jens Clausen, om, hvorvidt denne havde
synspunkter om projektet i Kvols. Jens Clausen er efter Kåre Pedersens opfattelse Danmarks bedste operationsgeolog. Jens Clausen foreslog bl.a., at Ross yderligere så på
erfaringerne fra Aars-1, Farsø og Hyldebjerg. Det interessante for så vidt angår Aars-1
var, at denne boring havde mødt mange vanskeligheder og havde taget 10 måneder.
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Kåre Pedersen foreslog herefter Rambøll, at rapporterne fra disse tre boringer blev indkøbt, hvilket blev imødekommet. Kåre Pedersen fik rapporterne sidst i februar – begyndelsen af marts 2012, og han læste dem straks. Det fremgik, at Aars-1 var blevet boret i
1979 i en devieret vinkel på 28-30 grader, hvilket var helt nyt dengang. Man var stødt på
mange mekaniske problemer bl.a. et knækket borerør og brand på riggen. Da de kom i
mål, var det med glykol/KCL mudder med en muddervægt på 1,4 og en lavere vinkel end
planlagt i Ross’ boreplan vedrørende Kvols-2. Han fandt, at erfaringerne fra Aars-1 ikke
var relevante for planlægningen af Kvols-2-boringen. Hvis man stødte på problemer i
Kvols-2, kunne man vende tilbage til oplysningerne om forløbet i Aars-1.

Risikoanalysen – risikomatrix – udarbejdet af Ross’ er baseret på en industristandard.
Den blev gennemgået meget omhyggeligt med bl.a. Henry Juul Nielsen under et møde
den 7. december 2011. Det var tydeligt, at Henry Juul Nielsen forstod emnerne heri. Generelt havde Ross en god dialog med repræsentanterne for VF. De var ingeniører og
maskinmestre og var således ikke lægfolk.

Det er Kåre Pedersens opfattelse, at der var unormalt mange interne stridigheder og uro
i styregruppen. Der er normalt, at der i planlægningsfasen er en vis usikkerhed og uro
hos en operatør, men det plejer at stoppe, når først riggen er ankommet til borepladsen,
fordi omkostningerne ved boreriggen er meget store pr. dag. Så forstår operatøren normalt, at nu er det alvor, og at kræfterne må koncentreres uden unødige diskussioner. Det
skete ikke i dette projekt, hvor der blev ved at være kævlerier i styregruppen om mange
forhold, og det viste sig også, at operatøren havde problemer med sin finansiering.

Det er uvist, hvad der var årsagen til tabet af udstyr i borehullet ultimo maj 2012. Måske
var det en fejl i materiellet – måske var det problemer i formationen. Han udarbejdede
notaterne af 5. og 7. juni 2012, fordi der nu måtte findes en radikal løsning på de problemer, der havde været. Man kunne ikke længere følge den hidtidige proces. Nu måtte der
laves en wireline logging og et geomekanisk studium, så man kunne få et endeligt svar
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på, hvad der var galt. I mellemtiden kunne man flytte riggen til et bore Kvols-3 vertikalt,
da der alligevel var en opsigelsesperiode på riggen på 45 dage. Det var ikke de kemiske
forhold, der var et problem. Det var der styr på med KCL/glykol blandingen i mudderet.
Wireline-loggingen blev igangsat den 8. juni 2012, og da resultat fra Baker Hughes forelå,
blev Ross meget overrasket over, hvor galt det stod til. Det var hans opfattelse, at EVK
ikke orkede at høre på Ross’ forslag om, hvordan man – baseret herpå – kom videre i
projektet. Det virkede som om, EVK var blevet trætte af hele projektet og blot ønskede at
lukke det.

Sigurd Solem har bl.a. forklaret, at gennemgik borerapporterne fra samtlige ca. 60 boringer, der var udført på land i Danmark. Det tog ca. 2 år. På baggrund heraf tog han initiativ
til at foreslå VF, at der blev igangsat et geotermiprojekt ved Kvols. I starten var VF ikke
så interesseret, men de blev mere interesserede, da GEUS kom med i arbejdet og også
anbefalede ideen.

Hans opgave i projektet var at være rådgiver for VF om, hvilke beslutninger VF burde
træffe. Man kan sige, at han oversatte Ross boretekniske forslag til en kommunikation,
som VF v/Henry Juul Nielsen bedre kunne forstå. Han var et mellemled for så vidt angår
det boretekniske. GEUS tog sig af undergrunden med reservoirmodellen, og Rambøll tog
sig af overfladeanlæg.

Hans første forslag var at bore Kvols-2 vertikalt, men af hensyn til spredningen af alle
brøndene fandt man, at det var bedre med en devieret boring, så en vertikal boring ikke
kom i vejen for de andre boringer. GEUS gik også ind for en devieret boring.

Han har verificeret Ross’ boreprogram og har gennemgået det med Henry Juul Nielsen.
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Under initialiseringsmødet den 25. maj 2011 foreslog han, at de relevante referenceboringer var Oddesund-1, Bording-1, Skive-2 og Kvols-1. Aars-1 og Farsø-1 var ikke relevante som referencer, da de ikke ligger i samme geologiske horisont som de nævnte
boringer.

Efter at EVK den 28. marts 2012 havde overtaget projektet fra VF, blev han koblet af
projektet formentlig fordi, DFG overtog hans rolle.

Henry Juul Nielsen har bl.a. forklaret, at det var Sigurd Solem, der præsenterede en ide
om geotermi ved Viborg for ham. Han forelagde ideen for VF’s bestyrelse, der besluttede
at gå videre hermed. I starten gik tankerne på at genåbne Kvols-1, men det gik man bort
fra og besluttede i stedet at udføre en ny boring, Kvols-2.

Det var Sigurd Solems beslutning, om det skulle være en vertikal eller en devieret boring.
Det havde de ikke forstand på hos VF.

Oprindeligt ønskede VF, at projektet skulle udføres som et turn-key projekt, men der var
ingen bydende, der ville påtage sig dette omfang og denne risiko. VF ønskede også oprindeligt, at det var borelederen, der skulle påtage sig den geologiske risiko, men det
måtte VF revurdere, således at det i rettelsesblad nr. 1 af 8. marts 2011 til udbudsgrundlaget blev anført, at der var ansvarsfrihed for borelederen for geologisk risiko, og denne
ansvarsfrihed kom ind i selve borelederkontrakten.

Under forhandlingsmødet den 23. marts 2011, som varede 4½ time, blev der bl.a. foretaget en meget grundig gennemgang af dokumentet The Ross way, og dette dokument
skulle være en del af kontraktgrundlaget. Det fremgik, at Ross havde inddraget erfaringer
fra de tidligere boringer i Sønderborg.
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I forbindelse med indgåelsen af kontrakterne blev ydelserne på Ross’ anbefaling ændret
således, at mudderingeniøropgaven udgik af Ross’ ydelser og indgik i MI-Swacos ydelser. Det gav også en klarere ansvarsfordeling mellem boreledelse og mudderleverance.
Vederlaget for mudderingeniørydelsen udgik også af Ross’ kontraktsum. Han husker
ikke, hvordan denne ændring af prisen blev berigtiget.

Efter at Benny Højholt indtrådte i projektledelsen den 20. november 2011, var de to ligestillede projektledere – Benny Højholt og Henry Juul Nielsen. Der var ingen ansvarsfordeling imellem dem.

Efter at GEUS havde studeret seismikken i området tilrådede GEUS, at boringen burde
være devieret, hvis den skulle kunne give de nødvendige mængder varmt vand. Ross
anbefalede en boring på 25 grader, men frarådede ikke at gå op til 60 grader. Beslutningen om at bore devieret blev formentlig taget forud for projektredegørelsen af 15. november 2011.

Risikoanalysen – risikomatrix – blev gennemgået minutiøst af Kåre Pedersen og Lars
Andersen under et møde med ham. Ross sagde til ham, at det måske var det vigtigste
dokument i hele processen.

Baggrunden for, at projektet blev overført fra VF til EVK var, at man ønskede en kommunal garanti for finansieringen. Viborg Kommune stillede som betingelse for at stille garantien, at EVK skulle være eneste projektleder, og at VF skulle ud af projektledelsen. Herefter fratrådte han øjeblikkelig som projektleder samme dag, som kommunalbestyrelsen
traf beslutningen den 28. marts 2012. Herefter deltog han ikke i nogen beslutninger, og
han kom ikke længere på riggen.
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Lars Henrik Nielsen har bl.a. forklaret, at formationen under Kvols har form som en omvendt dyb tallerken, der hælder blødt til alle 4 sider. Der hvor Kvols-2 blev boret på toppen
af formationen er hældningen – dip vinklen – ikke mere end nogle få grader.

De sagkyndige, Dorthe Juul Kann og Søren Lundgren Jensen, har under afhjemlingen
vedstået deres erklæringer.

De har bl.a. forklaret, at gel-værdien siger noget om mudderets evne til at fastholde faste
bestanddele, cavings og cuttings, i mudderet, når muddercirkulationen er stoppet. Der er
en vis sammenhæng mellem indholdet af LGS og 10 minutters gel-værdien. En højere
LGS-værdi fører til en højere gel-værdi. Hvis gel-værdien påvirkes har det en effekt på
rensningen af hullet.

Til besvarelsen af spørgsmål 34 har de sagkyndige forklaret, at der ikke er målinger af,
hvor meget, der er ophobet på low side. Der vil altid være noget ophobet på low side.

Til besvarelsen af spørgsmål ZZZ har de sagkyndige forklaret, at ved den måling, der
foreligger, mener de, at filterkagen var god og tynd. Der er andre indikationer, som angiver, at filterkagen kan have været fedtet.

Til besvarelsen af spørgsmål WWW har de sagkyndige forklaret, at hvis der indlægges
en usikkerhedsfaktor, er det problematisk, at den sorte linje kommer tæt på den lyserøde
linje, idet der så er kompression i strengen, og hvis det sker, kan der komme svingninger
i strengen, hvilket kan medføre skader på udstyret. De sagkyndige har ikke i sagen set
rapporter om skader på måleudstyret på strengen. Hvis der er forekommet svingninger i
strengen, kan denne have ramt borehullets væg, og der kan være slået stykker af, som
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er faldet ned i borehullet. Der opstår herved risiko for, at formationen senere viser ustabilitet.

Til besvarelsen af spørgsmål 34, situationen opstået den 13. april 2012, har de sagkyndige forklaret, at cavings kan komme af noget mekanisk ved strengen eller som følge af
ustabilitet i formationen. At man konstaterer ved overfladen, at der ikke pumpes en stor
mængde cavings ud er ikke ensbetydende med, at alt er cirkuleret ud. Beregningerne
vedrørende borestrengens egenfrekvens er behæftet med stor usikkerhed. Der er tale
om forskellige simulationer, der viser, hvilke rotationshastigheder man bør undgå.

Til besvarelsen af spørgsmål 34, situationen opstået den 30. april 2012, har de sagkyndige forklaret, at ledges også kan skyldes en ustabil formation. Der er ikke oplysninger i
sagen, der viser, at der var ledges i borehullet.

Til besvarelsen af spørgsmål 14 A har de sagkyndige forklaret, at der er konstateret væsentligt højere antal cavings end normalt. Normalt bør cavings ikke være over 5 %. Break
outs giver ikke nødvendigvis cavings.

Davis Simons rapport er de sagkyndige enige i, at deformationen i borehullet ved 2.468
m nok skyldes tektonisk stress i form af udløsning af spændinger i undergrunden.

Til besvarelsen af spørgsmål 16 har de sagkyndige forklaret, at de mener, at MI-Swacos
specifikation for andelen af LGS i mudderet på 7 % er højt sat, og det vil sige, at når LGSandelen i mudderet konkret blev målt til denne værdi, var det en høj andel.

Til besvarelsen af spørgsmål YYY har de sagkyndige forklaret, at grænseværdien for 10
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minutters gel efter deres opfattelse burde være 10 – og ikke 20 som fastsat af MI-Swaco.
På andre boringer, som de sagkyndige har kendskab til, har værdien været fastsat til 10.
Forholdet mellem 10 sekunders gel og 10 minutters gel siger noget om, hvor hurtigt mudderet bliver tykkere efter en standsning af mudderpumperne. Hvis det bliver tykkere for
hurtigt, forårsager det et problem med, at mudderpumperne ikke kan pumpe mudderet
rundt igen efter en standsning. Mudderet viskositet stiger for hurtigt, og det bliver svært
at flytte for pumperne, fordi det bliver for tyktflydende. Forholdet mellem de to værdier
skal være 2:3. Hvis mudderet bliver for tykt for hurtigt, og pumperne derfor har svært at
ved at få gang i cirkulationen efter en standsning, har det den følgevirkning, at trykket på
pumperne må sættes op, og det kan føre til skader på formationen. Den større vanskelighed ved at flytte mudderet kan også føre til, at de faste partikler i mudderet kommer til
at sidde fast på samme måde som i en klat gele. Det tryk, der er rapporteret, er højere
end det tryk, der vises i en teoretisk simulation baseret på mudderspecifikationerne.

Til besvarelsen af spørgsmål ÆÆÆ har de sagkyndige forklaret, at det ikke har været
muligt at beregne dipvinklen præcist på stedet for brøndsporet, idet brøndsporet i det hele
ligger inden for den samme højdekurve, således at der ikke har været forskellige målepunkter at tage udgangspunkt i.

Til besvarelsen af spørgsmål PPP har de sagkyndige forklaret, at det er sikkert, at der
var svingninger i borestrengen som følge af kompression på strengen, men det er usikkert, hvor store svingningerne var. Et større hul er også befordrende for svingninger. Dog
legs har haft en eller anden betydning, men man kan ikke sige hvor meget.

6. Parternes procedure (argumenter)
Parterne har procederet i overensstemmelse med deres sammenfattende processkrifter.
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7. Voldgiftsrettens begrundelse og resultat
7.1. Kontraktsforhold m.m.
Efter indholdet af kontraktgrundlaget og aftaleparternes forklaringer lægger voldgiftsretten til grund, at Ross’ opgave var en fagrådgiveropgave – ikke en totalrådgiveropgave.
Ross er således alene ansvarlig for egne fejl, jf. princippet i ABR 89 pkt. 6.2.5. I den
forbindelse bemærker voldgiftsretten særligt, at Ross som udgangspunkt ikke er ansvarlig for kvaliteten af mudderet, idet et ansvar herfor efter kontraktsforholdene som udgangspunkt må påhvile MI-Swaco, og at Ross ikke er ansvarlig for den faktiske styring af
borestrengen, idet et ansvar herfor efter kontraktsforholdene som udgangspunkt må påhvile Scientific Drilling.

Med hensyn til forhandlingerne og aftalen om omfanget af Ross’ ydelser og ansvar lægger voldgiftsretten til grund, at Sigurd Solem under forhandlingerne og kontakterne i øvrigt
var VF’s sagkyndige fuldmægtig. Ross’ ydelser blev bl.a. nærmere beskrevet i dokumentet The Ross way, som voldgiftsretten finder var en del af kontraktsgrundlaget.

Uanset at der ikke foreligger skriftlig dokumentation herfor, finder voldgiftsretten, at det
efter bevisførelsen, herunder forklaringerne fra Henry Juul Nielsen og Lars Andersen, er
godtgjort, at delydelsen ”mudderingeniør” udgik af de ydelser, der skulle leveres af Ross.
Denne ydelse blev i stedet leveret af MI-Swaco, således at ansvaret for fejl, der kan henføres til denne ydelse, som udgangspunkt må påhvile MI-Swaco i lighed med ansvaret
for fejl, der i øvrigt kan henføres til mudderkvalitet, jf. ovenfor.

Ved bedømmelsen af Ross’ eventuelle ansvar finder voldgiftsretten endvidere, at det er
af særlig betydning, at det efter ordlyden af borelederkontraktens punkt 6 og forklaringerne fra Henry Juul Nielsen og Lars Andersen findes godtgjort, at det er EVK, der bærer
den geologiske risiko.
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Den samlede tid, fra borestart til målet i Gassum formationen var nået, var i planlægningen og under forhandlingerne anslået til ca. 35 dage, men der var ikke indgået aftale om
et bestemt tidspunkt for færdiggørelsen eller i øvrigt om en bestemt endelig tidsplan.

Det har været et centralt tema i sagen, om Kvols-2 boringen skulle udføres vertikalt eller
devieret. Efter den omfattende bevisførelse herom finder voldgiftsretten, at den oprindelige plan var, at denne boring skulle udføres vertikalt til forskel fra eventuelt senere boringer, Kvols-3 – Kvols-9. På et tidspunkt blev det besluttet at ændre udførelsen til en devieret boring. Efter bevisførelsen har dette tidspunkt ikke kunnet fastlægges præcist, men
voldgiftsretten finder, at det er sandsynligt, at beslutningen er taget i efteråret 2011 formentlig samtidig med, at det blev besluttet at etablere Kvols-2 som en permanent boring
i stedet for en prøveboring. Voldgiftsretten finder, at det er godtgjort, at beslutningen blev
taget af VF efter rådgivning fra VF’s øvrige rådgivere uden inddragelse eller høring af
Ross. På den anden side er det ikke godtgjort, at Ross – forud for borestart – frarådede,
advarede eller protesterede mod beslutningen. Voldgiftsretten finder, at situationen kan
beskrives således, at Ross blot tog beslutningen til efterretning, idet den efter Ross’ opfattelse hverken var kontroversiel eller specielt risikofyldt. Ross fandt, at både en vertikal
og en devieret boring kunne lade sig gøre. Efter det, der er fremkommet om tidligere
boringer, og efter de sagkyndiges erklæringer, er der ikke i sig selv noget kritisabelt i at
udføre en boring devieret. En devieret boring stiller dog andre krav til planlægningen og
udførelsen.
7.2. Manglende inddragelse af historiske boredata – særligt fra Aars-1
EVK har gjort gældende, at det er ansvarspådragende, at Ross ikke har inddraget tilgængelige historiske data og viden fra relevante tidligere projekter, særligt Aars-1 ved udarbejdelsen af boreprogrammet, og at dette har haft væsentlige skadelige virkninger for det
efterfølgende forløb.
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Efter indholdet af referatet af det såkaldte initialiseringsmøde den 25. maj 2011 og efter
forklaringerne fra Sigurd Solem og Lars Andersen lægger voldgiftsretten til grund, at det
på dette møde blev indgående drøftet, hvilke referenceboringer, der skulle indgå i Ross’
planlægning. Som nævnt ovenfor finder voldgiftsretten, at Sigurd Solem var særlig sagkyndig på området, og at han må identificeres med VF og dermed med EVK. Voldgiftsretten finder, at det herefter må lægges til grund, at parterne er blevet enige om, at det
var disse tidligere boringer – Rødding-1, Oddesund og Kvols-1 og muligt også Skive-2 –
der skulle være referenceboringerne. Boringen i Aars-1 indgik ikke i referencematerialet.

Der er ikke grundlag for at antage, at Ross ikke inddrog de referencer, som man var
blevet enige om. Efter bevisførelsen lægger voldgiftsretten endvidere til grund, at Ross
inddrog erfaringer fra de boringer, Ross’ medarbejdere selv tidligere havde deltaget i,
herunder Margretheholm 1 og 2, Sønderborg 1 og 2 og Stenlille ST-20.

Efter de sagkyndiges besvarelse af bl.a. spørgsmål B og C finder voldgiftsretten imidlertid, at de historiske data fra Aars-1 boringen også burde være inddraget i Ross’ udarbejdelse af boreprogrammet. Uanset at Aars-1 som nævnt ikke var omfattet af de referencedata, som Ross var blevet enige om med VF’s sagkyndige repræsentant, Sigurd Solem, og uanset at Sigurd Solem har forklaret, at han fandt, at det ikke var relevant at
inddrage Aars-1, finder voldgiftsretten, at det efter de sagkyndiges udtalelser må anses
for en faglig fejl, at Ross som ansvarlig for udarbejdelse af boreprogrammet ikke inddrog
erfaringerne fra Aars-1 i planlægningen. Voldgiftsretten finder, at denne fejl ikke kan betegnes som grov.

Efter forklaringen fra Kåre Pedersen som støttes af korrespondancen mellem Rambøll og
Henry Juul Nielsen lægger voldgiftsretten til grund, at Kåre Pedersen efter forslag fra en
medarbejder i DONG, der ikke i øvrigt havde noget med projektet at gøre, skaffede dataene fra bl.a. Aars-1. Han modtog dem sidst i februar – begyndelsen af marts 2012 og
gennemgik dem straks. Han konkluderede, at de problemer, man havde haft i Aars-1,
skyldtes andre forhold, som ikke var relevante for Kvols-2 boringen.
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Voldgiftsretten finder, at EVK ikke har godtgjort, at nogle af de omkostninger, som EVK
søger erstatning for under sagen, kunne være undgået, hvis Ross havde inddraget erfaringerne fra Aars-1 på et tidligere tidspunkt end i februar-marts 2012.

7.3. Den gennemførte mudderstrategi
Som anført ovenfor påhvilede ansvaret for mudderleverancen, herunder ydelsen mudderingeniør, som udgangspunkt ikke Ross. Det gælder for den gennemførte mudderstrategi, fastsættelsen af specifikationerne for mudderet bl.a. med hensyn mudderkomponenter, muddervægt og gel-værdi og mudderets vedligeholdelse i overensstemmelse hermed. Ansvaret herfor påhvilede MI-Swaco i henhold til MI-Swacos kontrakt med VF.

Voldgiftsretten finder, at EVK ikke har godtgjort, at Ross har pådraget sig et selvstændigt
ansvar i forhold til sine ledelses- og tilsynsopgaver vedrørende MI-Swacos ydelser eller i
form af, at Ross skulle have garanteret eller indestået for MI-Swacos mangelsfrie ydelser.

7.4. Mangelfuld ledelse af boringen
EVK har gjort gældende, at Ross har pådraget sig et ansvar ved mangelfuld ledelse under
udførelsen af boringen navnlig med den konsekvens, at der kunne konstateres en reduceret ROP således, at omkostningerne til antallet af boredage blev væsentlig forøget.
EVK har herved særligt henvist til de sagkyndiges erklæringer.

Med hensyn til bevisværdien af de sagkyndiges erklæringer for så vidt angår denne problemstilling bemærker voldgiftsretten indledningsvist, at voldgiftsretten finder, at Ross
ved anden bevisførelse, herunder ved forklaringen fra Lars Henrik Nielsen, har godtgjort,
at den forudsætning, som de sagkyndige har anlagt ved besvarelsen af flere af spørgsmålene, om, at formationen hældede (formationsdip) på borestedet, ikke er korrekt. Der
var ifølge denne bevisførelse ikke et formationsdip af nogen betydning, og der var således ikke – som antaget af de sagkyndige – tale om, at der blev boret med en større
effektiv borevinkel end den, som var planlagt i boreprogrammet.

Endvidere bemærker voldgiftsretten til de sagkyndiges erklæringer, at en række af de
besvarelser, som forholder sig kritisk til udførelsen af boringen, helt eller delvist er baseret
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på de sagkyndiges antagelser om en årsagssammenhæng med specifikationer for mudderet, der efter de sagkyndiges opfattelse er forkert fastsat, eller med mudderets manglende overholdelse af de fastsatte specifikationer, navnlig med hensyn til et for stort indhold af LGS. Som anført ovenfor finder voldgiftsretten, at mudderkvaliteten som udgangspunkt ikke hørte under Ross’ ansvarsområde, og voldgiftsretten finder, at Ross ikke kan
bebrejdes forhold, der bygger på disse antagelser.

Spørgsmålet er herefter, om EVK i øvrigt har ført bevis for, at Ross ved sine handlinger
eller undladelser på ansvarspådragende måde har forårsaget det øgede antal boredage,
herunder om mudderets overskridelse af specifikationerne skyldtes eller er indikation for
forhold, som Ross er ansvarlig for.

Det har under denne del af sagen været et centralt tema, om det efter, at der opstod
problemer med boringen fra marts 2012 og fremefter, fortsat var forsvarligt at følge planen
om en devieret boring, og om Ross har eller burde have frarådet fortsat devieret boring.

På styregruppemødet den 26. marts 2012 drøftedes de to modeller for det videre forløb
– en ændring til en vertikal boring eller fortsat devieret boring. Efter bevisførelsen finder
voldgiftsretten, at Ross efter de problemer, boringen var stødt på i marts 2012, under
mødet anbefalede en fortsat vertikal boring som den ”sikre” eller letteste løsning, men at
Ross under mødet ikke direkte advarede mod eller frarådede en fortsat devieret løsning.
Voldgiftsretten finder, at Ross heller ikke under mødet fremkom med udsagn, som kunne
gøre det klart for VF, at man løb en særlig risiko, at der påløb større uforudsete omkostninger el.lign. ved at fortsætte med en devieret boring – endsige at Ross tilrådede helt at
standse boringen. Voldgiftsretten finder, at Ross heller ikke har godtgjort, at man på noget
senere tidspunkt kom med sådanne klare meldinger om en forøget risiko ved at fortsætte
med en devieret boring.

Voldgiftsretten finder imidlertid, at EVK ikke ved de sagkyndiges erklæringer har godtgjort, at det i sig selv var uforsvarligt at fortsætte med en devieret boring, jf. bl.a. de sagkyndiges besvarelse af spørgsmål 28, og der er således ikke noget grundlag for et ansvar
for Ross alene som følge af, at Ross burde have frarådet en fortsat devieret boring.
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Et andet centralt tema under denne del af sagen er, om borehullet har været tilstrækkeligt
oprenset. Væsentlige dele af de sagkyndiges besvarelser herom er baseret på antagelser
om en sammenhæng med LGS-værdier, som efter de sagkyndiges opfattelse har været
for høje. Som nævnt finder Voldgiftsretten, at Ross ikke bærer ansvaret for dette, i det
omfang de for høje LGS-værdier skyldes manglende vedligehold af boremudderet.

For så vidt angår andre mulige årsager til for ringe oprensning og årsager til nedbrydning
af formationen, herunder navnlig forhold vedrørende driften af selve borestrengen, finder
voldgiftsretten, at der ikke med de sagkyndiges erklæringer er ført et tilstrækkeligt sikkert
bevis for, at der foreligger sådanne forhold, at der er en årsagssammenhæng mellem
sådanne hævdede forhold og en utilstrækkelig oprensning eller nedbrydning, og at dette
samlet set har ført til en uforsvarlig forøgelse af antallet af boredage. Når bortses fra
forudsætningen om for høje LGS-værdier, finder voldgiftsretten, at de sagkyndiges besvarelser på dette punkt er præget af betydelig usikkerhed alene med angivelse af mulige
forklaringer på de konstaterede problemer. Voldgiftsretten bemærker særligt hertil, at
voldgiftsretten finder, at det ikke er godtgjort, at vægtbelastningen (kompressionen) på
borestrengen har været på et uforsvarligt niveau, og at det ikke er godtgjort, at svingninger i strengen har skadet strukturen i borehullet.

Samlet finder voldgiftsretten, at det ikke er godtgjort, at Ross har varetaget boreledelsen
på en ansvarspådragende måde, som har ført til forøgelse af boreperioden. Forlængelsen i forhold til den estimerede periode må således efter voldgiftsrettens opfattelse tilskrives uafklarede årsager, andre leverandørers ydelser eller den geologiske risiko, som
Ross var fritaget for.

7.5. Manglende reaktion på de indtrufne vanskeligheder, særligt nedlukning af boringen på et tidligere tidspunkt
EVK har gjort gældende, at Ross allerede umiddelbart efter problemerne i marts 2012
burde have anbefalet EVK at standse hele projektet, fordi det havde vist sig håbløst at
gennemføre uden meget betydelige meromkostninger, og det burde i hvert fald være sket
efterhånden, som de yderligere problemer viste sig i den efterfølgende periode.
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Subsidiært burde Ross efter EVK’s opfattelse markant have tilrådet EVK at ændre boringen til en vertikal boring eller have anbefalet EVK andre adækvate tiltag til afværgelse af
de problemer, som hele tiden opstod.

Voldgiftsretten finder, at det ikke er godtgjort, at det ultimo marts 2012 eller senere inden
projektets standsning var så håbløst eller urealistisk at tro på, at boringen kunne nå i mål,
eventuelt ved en vertikal boring, at der påhvilede Ross en forpligtelse til at rådgive EVK
om standsning af projektet. Det var op til EVK selv at vurdere, hvor meget man ønskede
at investere i projektet i en afvejning af udsigten til et afkast over for den risiko, som EVK
havde påtaget sig.

Voldgiftsretten finder endvidere, at det ikke er påvist, hvilke konkrete tiltag, som Ross
burde have foretaget, og som kunne have afværget forøgelsen af boretiden. Voldgiftsretten bemærker særligt hertil, at det findes godtgjort, at Ross flere gange under boreprocessen foreslog projektledelsen, at der blev udarbejdet et geomekanisk studium, men
dette blev afslået af projektledelsen. Efter de sagkyndiges erklæringer kunne dette muligt
have været et tiltag, der havde bidraget til forståelsen af årsagerne til problemerne. For
så vidt angår spørgsmålet om ændring til en vertikal boring er der som nævnt ikke grundlag for at antage, at det var uforsvarligt at fortsætte med en devieret boring.

Samlet finder voldgiftsretten herefter, at der ikke foreligger et grundlag for ansvar for Ross
baseret på Ross’ manglende reaktion på de indtrufne vanskeligheder.

7.6. Honorarreduktion
EVK har subsidiært gjort gældende, at Ross må tåle en af voldgiftsretten skønsmæssigt
fastsat honorarreduktion, idet betalingen af Ross’ honorarer særligt efter ultimo marts
2012 er urimelig i forhold til værdien af det udførte arbejde.
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Af de grunde, der er anført ovenfor vedrørende Ross’ hævdede ansvarspådragende
handlinger og undladelser, finder voldgiftsretten, at der ikke er noget grundlag for at reducere Ross’ honorar baseret på en vurdering af værdien af det udførte arbejde. Særligt
for så vidt angår det forhold, at de historiske data fra Aars-1 boringen efter voldgiftsrettens vurdering som nævnt burde være inddraget i Ross’ udarbejdelse af boreprogrammet, bemærker voldgiftsretten, at denne fejl ikke er så væsentlig, at den berettiger EVK
til at kræve et nedslag i honoraret.

7.7. Konklusion
Voldgiftsrettens samlede konklusion er efter det foran anførte, at Ross frifindes for
EVK’s påstand.
7.8. Omkostninger
De samlede udgifter til Voldgiftsinstituttet udgør voldgiftsrettens honorar på i alt 757.000
kr., voldgiftsrettens udgifter 225 kr., fortæring 19.603,75 kr., administrationsafgift 88.000
kr. og registreringsgebyret på 9.700 kr. til Voldgiftsinstituttet, dvs. i alt 874.528,75 kr.

I overensstemmelse med Regler for behandling af voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet
hæfter parterne solidarisk for de samlede udgifter til Voldgiftsinstituttet.

Efter sagens udfald og sagens omstændigheder pålægger voldgiftsretten EVK at betale
de samlede udgifter ved voldgiftssagen.

EVK har indbetalt et registreringsgebyr på 9.700 kr. og stillet sikkerhed med 440.000 kr.,
og Ross har indbetalt 440.000 kr. som sikkerhed. Det overskydende beløb på 15.171,25
kr. vil af Voldgiftsinstituttet blive udbetalt til Ross, mens Ross, som følge af den solidariske
hæftelse for voldgiftssagen omkostninger har et regreskrav mod EVK på 424.828,75 kr.

Efter sagens udfald og sagens omstændigheder pålægger voldgiftsretten EVK at afholde
de samlede omkostninger vedrørende de sagkyndige erklæringer, i alt 2.095.862,50 kr.,
inkl. gebyr til instituttet 3.750 kr. Heraf er et beløb på 2.092.112,50 kr. inkl. moms. Det
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bemærkes, at voldgiftsretten finder, at der ikke er grundlag for at pålægge Ross en del af
omkostningerne til de sagkyndige som følge af Ross’ tillægsspørgsmål, idet besvarelsen
af disse efter voldgiftsrettens opfattelse ikke har været uden relevans for sagen.

Efter sagens udfald og sagens omstændigheder, herunder sagens værdi og kompleksitet
pålægger voldgiftsretten endvidere EVK at betale sagsomkostninger til Ross med
1.500.000 kr. Ved fastsættelsen heraf har voldgiftsretten også taget hensyn til, at voldgiftsretten den 1. februar 2016 efter parternes mundtlige procedure afgjorde et formalitetsspørgsmål, der i det væsentligste blev vundet af EVK.

THI BESTEMMES

Ross Engineering A/S frifindes.

Energi Viborg Kraftvarme A/S skal til Ross Engineering A/S betale sagsomkostninger
med 1.500.000 kr.

Energi Viborg Kraftvarme A/S skal betale de samlede udgifter ved voldgiftssagen til Voldgiftsinstituttet, og således skal Energi Viborg Kraftvarme A/S til Ross Engineering A/S
betale 424.828,75 kr.

De tilkendte beløb skal betales inden 14 dage efter afsigelse af denne kendelse.

Voldgiftssagens omkostninger skal betales inden 30 dage efter afsigelsen.
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Voldgiftsrettens hjemsted: København
Dato:

Henriette Gernaa

Michael Rekling

Ole Spiermann

Udskriftens rigtighed bekræftes herved

Steffen Pihlblad, generalsekretær
Voldgiftsinstituttet

78

Bilag 1

Skønserklæring
Voldgiftssag D-2281: EVK mod ROSS
SEPTEMBER 2016

Toldbodgade 2 st.th.
1253 København K
Tlf. +45 7879 7870
Date

Report No.

28/09/2016

WPDK2016-TR001

Udarbejdet af:

Godkendt af

Dorthe Juul Kann

Rasmus Lystbæk Petersen

Thomas Werge-Gross

Søren Lundgren Jensen

Søren Lundgren Jensen

Indhold
INDLEDNING ................................................................................................................................................................2
I
II
III

MODTAGNE DOKUMENTER ............................................................................................................................................ 2
AFHOLDTE MØDER ....................................................................................................................................................... 6
ANVENDTE PROGRAMMER ............................................................................................................................................. 6

1

GENERELT OM HISTORISKE BOREDATA ................................................................................................................7

2

KVOLS-1 OG KVOLS-2 BORINGERNE ...................................................................................................................25

3

SKRÅ/DEVIERET BORING....................................................................................................................................36

4

BOREMUDDER ...................................................................................................................................................45

5

RISIKOMATRICER .............................................................................................................................................100

6

BOREPERIODE ..................................................................................................................................................107

7

ØVRIGE ............................................................................................................................................................111

8

ORDFORKLARING .............................................................................................................................................124

9

REFERENCELISTE ..............................................................................................................................................131

Indledning

Indledning
Nærværende skønserklæring er udarbejdet af Søren Lundgren Jensen og Dorthe Juul Kann, som d. 29.
februar 2016 af Voldgiftsinstituttet blev formelt udpeget som sagkyndige i Voldgiftssag D-2281: EVK mod
Ross. De sagkyndige er bistået af Thomas Werge-Gross i besvarelsen af spørgsmålene.
Erklæringen er efter aftale med parterne udformet således, at spørgsmål fra begge parter er inddelt i seks
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der ikke umiddelbart kunne henføres til et emne er blevet samlet i sektionen ”Øvrige”.
Spørgsmålene er besvaret, så de kan læses uafhængigt af hinanden.
Ved anvendelse af tekniske begreber, som de sagkyndige anser for ikke at være alment kendte, er ord
markeret med kursiv, og disse kan slås op i Afsnit 8 Ordforklaring.

I

Modtagne dokumenter

De sagkyndiges erklæring er baseret på nedenstående fremsendte processkrifter (Tabel 1) og fremsendte
bilag (
Tabel 2) samt afholdte møder med parterne.
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Datasæt

Kvols-2 og Kvols-2A las filer

Tabel 2: Bilag udleveret til sagkyndige til udarbejdelse af skønserklæringen.
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Afholdte møder

De sagkyndige har under forløbet indkaldt til to møder med parterne, begge afholdt hos
Voldgiftsinstituttet.
På det indledende møde, afholdt d. 29. marts 2016, stillede sagkyndige afklarende spørgsmål for at sikre
korrekt forståelse af de stillede spørgsmål. Det opfølgende møde, afholdt d. 30. maj 2016, havde specifikt
fokus på afklaring af spørgsmål i forbindelse med det stillede spørgsmål MM samt efterspørgsel af
yderligere datasæt.
Som følge af møderne er enkelte omformuleringer og rettelser foretaget i spørgsmålene (kommunikeret til
sagkyndige i breve dateret d. 31. marts 2016, d. 20. april 2016 og d. 25. april 2016 (se Appendiks). I samme
kommunikation frafalder parterne følgende spørgsmål: 8, 9, E, F og Z med forbehold for at vende tilbage til
problemstillingen, som spørgsmål 8-9-E-F vedrører, hvis besvarelsen af de reviderede spørgsmål giver
anledning dertil.
Mødereferater og opfølgende kommunikation er vedlagt i Appendiks.

III

Anvendte programmer

Modtagne las filer er indlæst i RockWare LogPlot7, og de resulterende logs er vedlagt i Appendiks til denne
rapport.
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Data fra daglige borerapporter (bilag SSS og TTT) samt daglige boremudderrapporter (bilag PPP) er blevet
anvendt til simuleringer i Paradigm® Sysdrill®.
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1 - Generelt om historiske boredata

1

Generelt om historiske boredata

1

Den sagkyndige bedes beskrive, hvorledes historiske boredata, herunder End of Well
reports, boreprøver m.m. fra andre boringer i Fjerritslev formationen bør indgå ved en
fagligt forsvarlig fastlæggelse af I) boreprogram, II) mudderstrategi og III) risikomatrix
ved planlægning af en ny boring i samme formation?

Historiske boredata, også kaldet ’offset’ boredata eller referencedata, anvendes rutinemæssigt i
forbindelse med planlægnings- og udførelsesfasen for nye boringer - dels som grundlag for optimering af
brønddesign, dels til beslutninger under selve gennemførelsen af boringen. Historiske boredata er typisk
sammenfattet i såkaldte ’End of Well’ rapporter. Minimumskravene til indholdet af disse rapporter er
bestemt af undergrundsloven og underliggende vejledninger, og er generelt en beskrivelse af
boreresultaterne vedrørende undergrunden samt selve boreoperationen. I rapporten vil det oplyses
hvorvidt man opnåede målet for boringen, og der vil rapporteres om eventuelle problemer og i givet fald
hvorledes disse blev løst.
Der eksisterer ikke generelle retningslinjer for anvendelse af historiske boredata, men det vil fremgå af
ledelsessystemet for boreledelsen, hvorledes historiske data indgår i planlægningsfasen, ligesom
inddragelse af historiske data kan følge af god borepraksis. Følgende beskriver, hvorledes historiske data i
henhold til god borepraksis generelt bør indgå ved en fagligt forsvarlig fastlæggelse af:




Boreprogram
Mudderstrategi
Risikomatrix

I) Boreprogram
Med reference til Energistyrelsens ”Vejledning for boring1”, skal et boreprogram indeholde informationer
som fastlægger, hvorledes en boring planlægges gennemført. Dette inkluderer detaljerede geologiske og
boretekniske informationer, som bl.a. inkluderer følgende:
a) Beskrivelse af de geologiske forhold
 Dybde til og beskrivelse af de forventede geologiske lag
 Stratigrafisk søjle og beskrivelse af forventet lithologi
 Tolkede seismiske sektioner nær det planlagte borehul
 Dybdekort og tidskort for prospekt(er)
 Prospektbeskrivelse af primære og sekundære objekter
 Program for geologisk prøvetagning
b) Program for anbringelse af foringsrør. Programmet skal bl.a. indeholde:
 Diameter af det borede hul og dimensioner af foringsrør
 Planlagt dybde for foringsrør
 Strategi for centrering af foringsrør
 Program for cementering af foringsrør

1

Vejledning for boring, Efterforskning, 1988 (2003).
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c) Program for anvendelse af boremudder. Programmet skal bl.a. indeholde
 Detaljeret beskrivelse af de boremuddertyper, som skal anvendes
 Angivelse af bl.a. densitet og reologiske egenskaber
 Detaljeret angivelse af de tilsætningsstoffer, som vil indgå i de anvendte typer boremudder
d) Boreteknisk information
 Program for udførelse af prøveproduktion
 Metode for og maksimal dybdemæssig afstand mellem udførelse af målinger til kontrol af
boringens afbøjning og retning
 Angivelse af sikringsventiludstyr
 Procedure for detektion af samt reaktion på indtrængning af formationsvæske i borehullet
Erfaringer fra tidligere boringer anvendes i høj grad til fastlæggelse af ovenstående punkter (a, b, c & d), da
disse vil belyse fordele og risici i forbindelse med forskellige mulige designoptioner og valg af
udstyr/materialer, samt give indsigt i, hvilke formationer der kan forventes at blive gennemboret i
undergrunden på vej mod målet for boringen.
II) Strategi for anvendelse af boremudder
Historiske boredata anvendes i høj grad ved valg af mudderstrategi, da disse data giver information om
lithologi, muddervægt og hvorledes boremudderet reagerer i de borede formationer, samt viden om
estimeret koncentration/forbrug af kemikalier og mængde borespåner til deponering.
Selve mudderprogrammet bliver normalt udført af et serviceselskab, som har ekspertise inden for
håndtering af boremudder. Dette selskab vil, sammen med boreledelsen, anvende historiske boredata til at
vurdere hvilke muddersystemer, der vil være ideelle til den enkelte boring.
III) Risikomatrix ved planlægning af en ny boring i samme eller lignende formation
I forbindelse med udarbejdelse af risikomatrix for en boring, vil historiske boredata være essentielle.
Observationer og ’lessons learned’ fra tidligere boringer vil i mange tilfælde ligge til grund for afhjælpende
tiltag eller ændringer i brønddesign.
Dette gælder geologiske informationer såvel som boretekniske og inkluderer bl.a.:
 Fastsiddende udstyr
 Mistet boremudder
 Tryk og temperatur
 Udstyrsproblemer
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2

Hvilke historiske boredata vil efter den sagkyndiges opfattelse være særligt relevante
ved planlægning frem til borestart af en skrå boring i Fjerritslev formationen med
beliggenhed ved Kvols?

Ved planlægning af en boring (hvad enten den er lodret eller skrå), vil historiske boredata (offset data eller
referenceboringer) være yderst relevante, da disse i de fleste tilfælde vil ligge til grund for brønddesign og
vil belyse problemområder, som ellers ikke ville komme til planlæggernes kendskab.
Da der er et relativt begrænset antal landboringer i Danmark, kan der, for visse lokationer, være et
begrænset antal relevante historiske boredata tilgængelige for planlægning af en ny boring. Tegnes en
cirkel med 10-50 km radius (Figur 1), vil geolog, geofysiker samt boreleder kunne vurdere, hvilke boringer
inden for den givne cirkel, der kan være relevante.
I tillæg vil samme discipliner vurdere, om der er andre boringer, der ligger uden for cirklerne, men som
alligevel kan være relevante at tage i betragtning på grund af specifik geologi, reservoir, brønddesign m.m.

Figur 1: Kort over referenceboringer i Kvols-området. Cirklerne angiver afstande med henholdsvis 10, 20, 30, 40 og 50
km radius fra Kvols-2/2A. Historiske boringer i nærområdet, som anses for at være særligt relevante for planlægningen
af en boring i Kvols-området, er fremhævet. Borelokationer er hentet fra Energistyrelsen samt Kvols-2/2A End of Well
report (bilag 10).

For skrå boringer som Kvols-2 kan der være specifikke stabilitetsforhold, som gør sig gældende, og disse vil i
mange tilfælde afhænge af vinklen på den enkelte boring, af forskellige fysiske egenskaber i hver af de
formationer, som skal gennembores samt af hældningen af formationen (formationsdip). Figur 2 viser,
hvilken vinkel der refereres til, når vinklen på en boring omtales.
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Figur 2: Illustration af en lodret boring samt skrå boringer med henholdsvis 20° og 40° vinkel.

Generelt vil følgende historiske boredata være særlig relevante ved planlægning af en skrå boring, der
gennemborer Fjerritslev formationen med beliggenhed ved Kvols (ikke i prioriteret rækkefølge):












Brøndspor (vinkel og retning af boringen)
Borerapporter (End of Well reports), herunder rapportering af eventuelle problemer og
erfaringer
Information vedrørende formationerne som gennembores, herunder dybde, tykkelse og
beskrivelse af borespåner eller kernemateriale
Borehulslogs med information om boreparametre, lithologi og formationernes egenskaber og
dip
Type af borespåner som blev observeret ved overfladen (’almindelige’ borespåner eller spåner
som skyldes inhiberings-, overtryks- eller mekaniske påvirkninger i borehullet)
Muddervægt anvendt ved gennemboring af en given formation
Type af boremudder og mudderspecifikationer
Information om mængde af borespåner
Type af boreudstyr (BHA) og borekrone, som blev anvendt
Data for borehastighed og boreparametre
Information om tab af boremudder til formationerne mens boringen pågår
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A

Ved besvarelsen af spørgsmål 1)-2) bedes præciseret, (i) hvilke "boredata" besvarelsen
angår, og i den udstrækning besvarelsen angår forskellige boredata, bedes det angivet,
(ii) hvilke "boredata" der anses for at vedrøre geologi, og (iii) hvilke boredata der anses
for at vedrøre mekanik (boreudstyr, casings mv.).

(i)

Boredata
Historiske boredata omfatter forskellige datatyper, som alle indgår i slutrapporteringen for en
boring. Disse data er typisk del af en samlet rapport, som går under betegnelsen ”End of Well
report” eller ”Final Well report” (sommetider også ”Completion report” eller ”Well summary”
for ældre, dybe boringer).
I tillæg, vil der ofte være separate logs, seismik samt digitale data til rådighed via GEUS. Disse
data er generelt mere relevante for specifikke geologiske opgaver eller reservoirstudier, og er
ikke nødvendigvis krævet i forbindelse med planlægning af en boring.

(ii)

Geologiske boredata
Både geologiske og mekaniske boredata er normalt indeholdt i de historiske boredata, som er
til rådighed via GEUS (www.geus.dk). Indholdet af disse rapporter er defineret i
Energistyrelsens vejledning og indeholder bl.a. følgende:
 Oversigt over boringens hoveddata
 En sammensat log, som viser boringens lagdeling og målingerne fra borehullet
 Sammenfatning af de geologiske formationer (aldre, lithologi, dybder, tykkelser m.m.)
 Beskrivelse af om der findes olie, gas eller vand i reservoirsektionen, samt om der er tegn
på olie eller gas andre steder i boringen
Hertil kan komme yderlige relevante datasæt, rapporter eller analyser, der specifikt vedrører
geologien af de gennemborede formationer. Dette kan f.eks. være særlige målinger under eller
efter boring samt analyse af kernemateriale eller borespåner efter endt boring, eksempelvis:
 Målinger af porøsitet og permeabilitet af reservoirformationen, baseret på kerner eller
tests, for at fastsætte gennemstrømningsevne
 Biostratigrafisk analyse for at fastsætte alder af de gennemborede formationer
 Mikroskopiering og mineralogisk bestemmelse af sammensætningen af gennemborede
bjergarter
 Borehulslogs, som kalibreres til kernedata, hvis sådanne forefindes
 Tryk- og temperaturdata

(iii)

Mekaniske boredata
Både geologiske og mekaniske boredata er normalt indeholdt i de historiske boredata, som er
til rådighed via GEUS. Indholdet af disse rapporter er defineret i Energistyrelsens vejledning og
indeholder bl.a. følgende:
 Oversigt over boringens hoveddata
 Sammenfatning af borearbejdets forløb med angivelse og diskussion af eventuelle tekniske
problemer
 Beskrivelse af om der findes olie, gas eller vand i reservoirsektionen, samt om der er tegn
på olie eller gas andre steder i boringen
 Oversigt over anvendte foringsrør og resultater af cementering
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Detaljeret beskrivelse inklusiv oversigtstegning af boringens status ved afslutning af
arbejdet
En sammensat log over målingerne fra boringen
Oversigtsmæssigt regnskab for såvel tidsforbrug som økonomi
Oversigt over boremuddertyper og vægt anvendt
Oversigt over BHA og borekroner anvendt
Tryk- og temperaturdata
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B

I forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 1)-2) bedes de sagkyndige uddybe, om de
ved besvarelsen af, hvilke boredata der ”bør indgå”, har lagt til grund, at der (i) var
ubegrænsede økonomiske midler til rådighed til at indhente og udarbejde analyser af
brønddata fra tidligere boringer, eller (ii) om de sagkyndige har lagt et givet
omkostningsbudget til grund, og i tilfælde af (ii), hvilket budget der i så fald er lagt til
grund.

I 2016 kan en del af de historiske boredata (i form af Completion reports, End of Well reports eller Final
Well reports), downloades uden betaling, men i 2011/2012 skulle der betales for data, såfremt man
ønskede disse i fysisk eller elektronisk format.
Der har i 2011/12 været adgang til at se alle frigivne data ved besøg i GEUS’ undergrundsarkiv, og denne
service var og er stadigvæk gratis. Man kunne således gennemgå samtlige tilgængelige data i detaljer inden
et eventuelt indkøb heraf.
Prisen var forskellig for de enkelte boringer, men generelt lå prisen for en boringspakke i 2011/2012 på kr.
20-30.000 per boring afhængig af mængden og kvaliteten af data.
Da anvendelsen af relevante, historiske data er yderst vigtig i planlægningsfasen, er det vigtigt, at data fra
alle relevante boringer er til rådighed.
Sagkyndige vurderer, at for planlægningen af en boring med beliggenhed som Kvols-2 burde følgende
referenceboringer indgå:
Kvols-1
Farsø-1
Hyllebjerg-1
Margretheholm-1/-2

Aars-1
Rødding-1
Oddesund-1
Sønderborg-1/-2 (disse var ikke frigivet i 2011/12)

Margretheholm- og Sønderborgboringerne vurderes ikke at være så relevante i forbindelse med
undergrunden, men de er begge relativt nye boringer og bidrager især med nyttig boreteknisk information.
Det skal bemærkes, at Sønderborg-1/-2 ikke var frigivet i 2011/12 og kunne ikke umiddelbart købes via
GEUS’ undergrundsarkiv, med mindre der var en aftale i stand med operatøren for Sønderborg geotermilicens.
i)
Økonomiske midler
Med henblik på brøndplanlægning og god borepraksis, vil det være anbefalelsesværdigt at ovenstående
referenceboringer indgår.
Der er ikke lagt ubegrænsede økonomiske midler til grund for de anbefalede referenceboringer for et
projekt som Kvols, hvilket fremgår af følgende pkt (ii).
Gennemsyn af rapporter, logs, kernedata og lignende hos GEUS er omkostningsfrit, hvilket er et godt
udgangspunkt, inden der investeres i data.
ii)
Omkostninger vedrørende historiske boredata
Prisen for historiske boredata afhænger af den enkelte datapakke, der investeres i, da der er stor forskel i
mængden, samt på kvaliteten, af data som er inkluderet. Tabel 3 viser de omtrentlige priser for de
førnævnte historiske boredata.
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Boringsnavn

Kvols-1
Aars-1 inkl. sidetracks
Hyllebjerg-1
Farsø-1
Rødding-1
Oddesund-1
Margretheholm-1/1A
Margretheholm-2
Sønderborg-1/1A
Sønderborg-2
TOTAL

A. Fuld
boringspakke
(2011/2012)
19.425
36.750
19.425
24.675
19.425
22.575
22.000
22.000
Ikke frigivet
Ikke frigivet
186.275

B. Kun
Completion
report
(2011/2012)
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Kommentar

Frigivet efter Frisbee 2016
Frigivet efter Frisbee 2016
80.000

Tabel 3: Omtrentlige priser for boredata fra de referenceboringer, som de sagkyndige finder særligt relevante ved
planlægningen af en boring ved Kvols.

Med et estimeret brøndbudget på 30-40 mio. kr. per boring, udgør udgiften til historiske boredata ca. 0,2%0,6% af brøndbudgettet, afhængig af størrelsen på de valgte datapakker.
I betragtning af vigtigheden af disse data vurderes dette ikke at være en stor investering, idet de relevante
data kan - og ofte vil - medvirke betydeligt til både optimering af brønddesign og reducering af risici og
dermed omkostninger.
Der skal i forbindelse med planlægningsfasen afsættes tid til grundig gennemgang af de historiske
boredata, hvilket vil have en omkostning i form af mandetimer.
Det skal endvidere bemærkes, at dette er en engangsomkostning, og at boredata ikke skal erhverves for
yderligere boringer.
Der er i ovenstående tabel, ikke taget højde for eventuelt samarbejde med andre selskaber, som i visse
tilfælde vil inkludere en rabat for dataindkøb.
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3

Den sagkyndige bedes beskrive, hvorledes boredata som omfattet af svar på spørgsmål
2 rent praktisk kan indhentes og bør anvendes?

Boredata for land- og offshoreboringer i Danmark er samlet hos GEUS’ undergrundsarkiv i København. I
2011/2012 var der betaling for boredatapakker, og disse skulle rekvireres gennem GEUS, hvorefter de ville
blive fremsendt. En boredatapakke kan bestå af af eksempelvis:
a) Rapporter
b) Papirlogs
c) Seismiske data
d) Elektroniske logs
Boredata kan, efter aftale med dataarkivet, gennemses hos GEUS uden beregning. Borekernedata kan
ligeledes besigtiges efter aftale.
Alle relevante boredata bør anvendes i forbindelse med brøndplanlægning for enhver ny, dyb boring. Det
er en fælles vurdering på tværs af fagdiscipliner, hvilke boringer der anses for at være relevante. Ved
udvælgelse af referenceboringer vil der typisk tages udgangspunkt i lokation og similaritet (f.eks. lagpakker,
formationsdybder, måldybde og brønddesign), ligesom også alder af boringen kan have indflydelse på, om
de tilgængelige data anses for at være relevante eller ej.
For hver referenceboring laves en teknisk gennemgang, som gerne benævnes ”offset-review”. Dette er en
teknisk gennemgang af boringen, som indeholder information om tidsforbruget, dybder, erfaringer,
mudder, bits, boreparametre, udstyr, problemer m.m.
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4

Den sagkyndige bedes oplyse om eksistensen af boredata som omfattet af svar på
spørgsmål 2 efter den sagkyndiges opfattelse er alment kendt i boreindustrien?

Det er alment kendt i boreindustrien i Danmark, at alle boredata er samlet hos GEUS. Kravet om
indberetning af data til GEUS fremgår bl.a. af undergrundsloven og Energistyrelsens retningslinjer for
boringer. GEUS har regelmæssigt besøg af operatører og andre aktører inden for industrien til gennemsyn
af rapporter, kerneprøver, borespåner og lignende. Figur 3 viser udsnit af kort over tilgængelige, dybe
boringer i GEUS’ boredatabase.

Figur 3: Kortudsnit fra GEUS Databasen Frisbee, der viser tilgængelige boredata for dybe boringer hos GEUS.
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C

I tilfælde af en bekræftende besvarelse af spørgsmål 4) bedes det præciseret, hvilke
”boredata” der efter de sagkyndiges opfattelse ”er alment kendt i boreindustrien”,
herunder om disse ”boredata” fremgår eller kan udledes af boredata fra Kvols-1
(bilag 17A), Rødding-1 (bilag XX) og Oddesund-1 (bilag YY) på den ene side, eller om
de alene fremgår af eller kan udledes af boredata fra andre tidligere boringer i den
danske undergrund, hvilke boringer i så fald bedes oplyst. Det bedes i den
forbindelse præciseret, hvilke aktører i boreindustrien der anses for at kende de
pågældende "boredata", herunder om der er forskel på den almindelige viden for fx
geologer og boreledere.

Boredata som kan hentes eller udledes fra historiske boringer afhænger af kvaliteten og alderen på de
rapporter, som er til rådighed. Et udvalg af alment kendte data, som bør indgå i en del af planlægningen, er
følgende:











Information vedrørende geologi og formationer, som er blevet gennemboret
Indhold af kulbrinter
Brøndspor (vinkel og retning af boringen)
Type af borespåner som blev observeret ved overfladen (mekaniske eller overtryk cavings,
inhibering o.s.v.)
Muddervægt anvendt ved gennemboring af en formation
Type af boremudder og specifikationer
Type af boreudstyr (BHA) og borekrone, som blev anvendt
Borehastigheder og boreparametre
Tab af boremudder
Model for poretryk, kollaps- og frakturgradienter, kalibreret med FIT/LOT data fra
referenceboringer samt andre relevante boringer

Kvols-1, Rødding-1 og Oddesund-1 gengiver ikke alle operationelle sekvenser, som planlagdes i Kvols-2.
Eksempelvis er Kvols-2 brøndsporet skråt, hvilket ingen af de overnævnte tre boringer er. Data og
erfaringer vedrørende skrå boring kan derfor ikke udledes direkte herfra. Derimod er de nævnte brønde
relevante for Kvols-2 af andre årsager, jf. Tabel 4 nedenfor.
Tabel 4 indeholder de boringer, der efter sagkyndiges mening er relevante for planlægning af en boring
med beliggenhed og design (brøndspor, mudder, foringsrør og lignende) som Kvols-2.
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Boringens navn
(år)

Omtrentlig
afstand til
Kvols-2

Top Fjerritslev
Fm (MD KB)

Top
Gassum Fm
(MD KB)

Kvols-1
(1976)

500 m

1.974 m

2.424 m

Aars-1
(1978)

33 km

2.500 m

3.205 m

19

Beskrivelse
Nærmeste offset boring. Forventeligt at
have næsten identisk geologisk
opbygning og lagtykkelse som ved
planlagt borelokalitet for Kvols-2.
Boringen blev udført over en
saltstruktur med henblik på olie/gas
efterforskning og fandt vand i triassiske
sandsten. Boringen er således et
særdeles vigtigt datapunkt for
reservoirkarakterisering udfra et
geotermisynspunkt, ligesom den på
grund af den korte afstand er yderst
vigtig fra et boreteknisk synspunkt. Der
rapporteredes i Gassum Fm om
”heaving shales” samt swelling shales,
hvilket blev afhjulpet ved øgning af
muddervægten.
Dataindsamlingsprogrammet omfattede
borehulslogs og borevægskerner fra
Fjerritslev Fm og Gassum Fm samt test i
Gassum Fm.
Eneste skrå referenceboring i
nærområdet. Ved planlægning af en
skrå boring er det yderst relevant at se
på alle de skrå boringer, der har
gennemboret de samme formationer i
en geologisk setting, der minder om den
nye lokalitet. Aars-1 ligger i den dybeste
del af bassinet, hvilket betyder at
Fjerritslev Fm og Gassum Fm ligger
dybere end ved Kvols. Boringen blev
udført med henblik på at undersøge det
geotermiske potentiale i bl.a. Gassum
Fm. Boringen var meget problematisk at
udføre og tog i alt 298 dage. Man havde
omfattende problemer med at nå ned
til Gassum Fm og afslutte boringen der,
men det lykkedes i fjerde og sidste
sidetrack, der udførtes nær-lodret fra
Øvre Kridt. Det geotermiske reservoir
blev ikke vurderet til at have
tilstrækkeligt gode egenskaber bl.a. pga
relativt høj grad af diagenese.
Rapporterede problemer omfattede
bl.a. fejl på boreudstyr og
borehulsinstabilitet (tilskrevet
fraktureret og ”skrøbelig” skifer).
Dataindsamlingsprogrammet omfattede
borehulslogs, optagning af borekerner
fra Fjerritslev Fm og Gassum Fm samt
test i Gassum Fm.
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Boringens navn
(år)

Omtrentlig
afstand til
Kvols-2

Top Fjerritslev
Fm (MD KB)

Top
Gassum Fm
(MD KB)

Farsø-1
(1981)

28 km

1.977 m

2.743 m

Rødding-1 (1976)

33 km

1.678 m

1.947 m

Hyllebjerg-1
(1975)

32 km

1.922 m

2.582 m
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Beskrivelse
Boringen blev udført henblik på at
undersøge det geotermiske potentiale i
Gassum Formationen og Haldager
Formationen. Som Aars-1 blev Farsø-1
også boret i den dybere del af bassinet,
og reservoirkvaliteten var ligesom i
Aars-1 tvivlsom, grundet
formationsdybde og diagenese. Der
rapporteredes ikke om problemer i
boreforløbet, men en note på s. 32 i
End of Well rapporten informerer om
problemer med ”sensitive clays” i
Gassum Fm. Af Composite Log fremgår,
at man sad fast fire gange i Fjerritslev
Fm/Gassum Fm under logging. Der blev
foruden borehulslogs taget
borevægskerner i Fjerritslev Fm og
borekerner i Fjerritslev Fm og Gassum
Fm.
Boringen blev udført over en mindre,
lokal højdestruktur i undergrunden med
henblik på olie/gas efterforskning.
Fandt vandmættede jurassiske og
triassiske sandsten med gode
reservoiregenskaber. Under logging
rapporteredes problemer (dybde ikke
oplyst), der tolkedes som værende
enten ”heaving” eller svellende skifre,
hvilket blev afhjulpet ved øgning af
muddervægt (se også besvarelsen af
spørgsmål 10).
Dataindsamlingsprogrammet omfattede
borehulslogs samt optagning af
borevægskerner fra Fjerritslev Fm og
Gassum Fm.
Brønden blev udført over en større
højdestruktur i undergrunden med
henblik på olie/gas efterforskning i
mellem Jura og øvre Trias. Fandt
vandmættede sandsten og kun meget
små mængder gas. I Fjerritslev Fm
oplevede man relativ skarp deviering
(fra 4,5°-7°) mellem 2.083 m og 2.145
m, hvilket sandsynligvis medvirkede til
”stuck pipe” en enkelt gang
efterfølgende. Ingen øvrige problemer
rapporteret. Der blev foruden
borehulslogs taget borevægskerner i
Fjerritslev Fm og Gassum Fm.
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Boringens navn
(år)

Omtrentlig
afstand til
Kvols-2

Top Fjerritslev
Fm (MD KB)

Top
Gassum Fm
(MD KB)

Oddesund-1
(1976)

45 km

1.619 m

1.904 m

Margretheholm-1/2
(2002/2003)

228 km

1.648 m

1.707 m

Sønderborg-1/2
(2010/2010)

182 km

858 m

1.112 m

Beskrivelse
Brønden blev som Rødding-1 udført
over en mindre, lokal højdestruktur i
undergrunden med henblik på olie/gas
efterforskning. Fandt vandmættede
triassiske sandsten. Der rapporteredes
om flere episoder med kortvarig ”stuck
pipe” og ”tight spots” i Fjerritslev Fm
samt større mængder cuttings og
cavings, som kunne tyde på lokal
ustabilitet i borevæggen.
Dataindsamling omfattede borehulslogs
og borevægskerner i Fjerritslev Fm og
Gassum Fm samt test i Gassum Fm.
Boringerne er beliggende på Amager og
anses for relevante, fordi der er tale om
skrå geotermiboringer af nyere dato,
hvor boreteknik og dataindsamling vil
være af en anden kvalitet end de ældre
boringer nær Kvols.
Disse boringer var ikke til rådighed via
GEUS’ dataarkiv i 2011.
Boringerne er beliggende i
Sønderjylland og anses ligesom
Margretheholmboringerne for at være
relevante, fordi der er tale om skrå
geotermiboringer af nyere dato, hvor
boreteknik og dataindsamling vil være
af en anden kvalitet end de ældre
boringer nær Kvols.

Tabel 4: Oversigt over historiske boringer, der efter de sagkyndiges opfattelse er relevante at inddrage i planlægningen
af en boring med lokalitet ved Kvols.

Aktører som kender til historiske boredata, og hvorledes disse kunne rekvireres fra GEUS, er efter de
sagkyndiges overbevisning selskaber, som er involveret i brøndplanlægning og udførelse af dybe boringer.
Boreledere og geologer vil typisk fokusere på hvert sit speciale, når der indhentes og analyseres data, men
begge discipliner vil integrere den samlede viden i forbindelse med formulering af et boreprogram.
Begge parter forventes at kende til de overordnede hovedpunkter, som er nødvendig viden i forbindelse
med enhver sikker planlægning af nye dybe boringer (jf. punkterne øverst i besvarelsen af spørgsmål C).
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5

Den sagkyndige bedes i forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 1 - 4 beskrive, hvilke
opgaver frem til borestart, der vanligvis påhviler:
I) Operatør
II) Boreleder
III) Mudderingeniør
IV) Well Site geolog
i henseende til indhentning og anvendelse af historiske boredata.

Hvorledes opgaver fordeles i forbindelse med indhentning af historiske boredata, afhænger i stor
udstrækning af, hvordan kontrakten mellem de enkelte aktører er defineret. Nedenstående skal derfor ses i
forbindelse med et geotermiprojekt udført for en rettighedshaver og/eller operatør, som ikke har egne
kompetencer inden for geologi, geofysik, reservoir, boring eller projektledelse.
I)

Operatøren
Vanligvis vil operatøren i den tidlige projektfase erhverve sig data, som ligger til grund for
rapporter vedrørende undergrunden. Disse data vil også være til rådighed for de øvrige
projektdeltagere og indeholder bl.a. en del historiske boredata i form af afrapportering fra
tidligere boringer.
I tillæg til disse rapporter vil nøgledeltagere i projektgruppen have specifikke krav om
yderligere data, som operatøren vil erhverve som del af planlægningen.
Kontraktuelle forhold samt rettighedsbestemmelser kan afgøre, hvilken part der må/kan stå for
indkøb/betaling af data.

II)

Boreleder
Borelederen vil vanligvis forberede et boreprogram baseret på de relevante referenceboringer,
som er defineret i forbindelse med undergrundsarbejdet, samt efter borelederens egen
vurdering. Borelederen vil i samråd med operatøren sikre, at de rette historiske data er til
rådighed. Kontraktuelle forhold samt rettighedsbestemmelser kan afgøre, hvilken part, der
kommer til at stå for indkøb/betaling af data.

III)

Mudderingeniør
En mudderingeniør er ikke normalt involveret i indhentning af historiske boredata i forbindelse
med planlægning af en boreoperation.
Dog vil den del af boreprogrammet, der forberedes af en mudderkoordinator
(mudderingeniørens referenceperson hos mudderselskabet), være baseret på boredata fra
relevante referenceboringer. Disse boredata kan enten være mudderselskabets egne
informationer fra tidligere boringer, eller data som er udleveret af operatøren eller boreleder.

IV)

Well Site geolog
Well site geologen vil normalt ikke være involveret i hverken dataindsamling eller
brøndplanlægning, men tager sig udelukkende af geologisk rapportering fra borestedet under
den operationelle fase. Well site geologen har således kun til opgave at sætte sig ind i
boreprogrammet inden borestart.
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Sædvanligvis vil der til et boreprojekt også være tilknyttet en operationsgeolog, som i meget
stort omfang er ansvarlig for indsamling og tolkning af historiske boredata, herunder en liste
over potentielle geologiske ricisi og boreproblemer oplevet i referenceboringerne.
Operationsgeologen, som typisk er ansat af operatøren, står bl.a. for at udfærdige den
geologiske del af boreprogrammet samt planlægge program for dataindsamling, herunder et
eventuelt logging- og borekerneprogram.
Operationsgeologen tager sig af geologisk tolkning i hele boringens dybde og fokuserer altså
ikke udelukkende på reservoirdelen.
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D

I forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 5) bedes besvaret, hvilke opgaver der
sædvanligvis henhører under henholdsvis geologerne i operatørens sub-surface
afdeling og boreingeniørerne i operatørens boreafdeling, både før og efter borestart.

Op til borestart vil boringen blive planlagt af et projektteam bestående af bl.a. geologer, geofysikere,
reservoiringeniører, boreingeniører samt serviceselskaber. Disse discipliner kan være en del af operatørens
organisation eller de kan være kontraheret ind som separate selskaber.
Følgende opgaver vil typisk henhøre under operatørens undergrunds- (’sub-surface’) afdeling (hvor
projektets operationsgeolog typisk har det koordinerende ansvar), og boreingeniørerne i operatørens
boreafdeling:

Efter borestart vil operationsgeologen løbende holde de indkommende boredata op imod boringens
forskellige prognoser, som er baseret på de historiske data fra projektets udvalgte referenceboringer. I
tilfælde af at formationerne ikke kommer ind som planlagt, ikke reagerer som forventet under boringen
eller der er uventede overraskelser i undergrunden, der eventuelt skal reageres på, vil der være et tæt
samarbejde med boreingeniøren i forhold til planlægning af det videre boreforløb.
Boreingeniøren følger operationen og sikrer, at boreriggens ydeevne er som forventet, samt at
parametrene er som simuleret. Hvis der opstår afvigelser, er det boreingeniørens ansvar at få korrigeret, så
planen følges, og boringen kan gennemføres successfuldt. I tilfælde af uforudsete hændelser under
boringen, vil boreingeniørerne ligeledes konsultere de indhentede historiske boredata for bedre at forstå,
hvad årsagen kan være, samt få viden om hvorledes problemerne kan - eller ikke kan - afhjælpes. I tilfælde
af at der ikke er nogen hjælp at hente i de indhentede boredata, vil man undersøge, om det pågældende
problem er kendt fra andre boringer og, hvis dette er tilfældet, indhente supplerende data eller aftale tid

24

1 - Generelt om historiske boredata

for et datagennemsyn hos GEUS. Er de uforudsete hændelser under boringen relateret til geologiske
parametre, vil diskussionen inddrage den ansvarlige operationsgeolog.
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Kvols-1 og Kvols-2 boringerne

6

Den sagkyndige bedes på grundlag af Kvols-1, Completion report (bilag 17 A) beskrive
boremudderet anvendt i Kvols-1?

Kvols-1 boringen blev boret i 1976 og datakvaliteten i forbindelse med dens afrapportering (Completion
report) er på flere områder mangelfuld. Herunder følger sagkyndiges beskrivelse af boremudderet anvendt
i Kvols-1, jf. bilag 17A.
17-1/2" sektion: 0 - 490 fod (0-149 m)
Sektionen er boret med ferskvandsmudder (1,00 g/cm3) uden tilsætning af kemikalier.
12-1/4" sektion: 490 – 3.460 fod (149-1.055 m)
Mudderet fra 17-1/2” sektionen er genanvendt, og der er tilsat kemikalier for at mindske tab til
formationen (fluid loss) via opbygning af en filterkage.
Der skete en utilsigtet ophobning af faste partikler i boremudderet, hvilket forårsagede en stigning i
muddervægten fra 1,00 til 1,20 g/cm3.
Det er i rapporten noteret, at det var nødvendigt at benytte store mængder vand for at fortynde mudderet,
så muddervægten kunne holdes nede på et acceptabelt niveau, hvilket forårsagede, at andelen af faste
partikler i mudderet var op til 12%.
8-1/2" sektion: 3.460 – 8.664 fod (1.055-2.641 m)
Sektionen blev boret med et ligninsulfat muddersystem, som ligeledes fik tilsat kemikalier for at mindske
tab af boremudder til formationen (fluid loss) via opbygning af en filterkage.
Muddervægten steg i takt med ophobning af ler-/skiferpartikler i mudderet fra 1,08 til 1,14 g/cm3. Ved
omkring 8.200 fod (ca. 2.500 m) blev der rapporteret om lav borehastighed relateret til reaktiv skifer
(’heaving shale’). Sagkyndige har ved nærmere gennemsyn af Kvols-1 composite log, som er en del af bilag
17A fundet, at der blev gennemboret sandlag, hvorved borehastigheden faldt kraftigt (negativt drilling
break), hvorefter der blev boret ind i ustabil skifer med rapportering af cavings. Som en konsekvens heraf
øgedes muddervægten fra 1,14 til 1,19 g/cm3. Derfra steg muddervægten yderligere op til 1,20 g/cm3 pga.
ophobning af borespåner (op til 11% faste partikler er rapporteret).
Der er i forbindelse med testpunkt i Kvols-1 rapporteret et hydrostatisk tryk svarende til 1,30 sg. Det kan
ikke bekræftes, hvorvidt dette datapunkt er korrekt.
Ligninsulfat muddersystemer blev anvendt hyppigt i 1970’erne og 1980’erne og er baseret på lignin, som er
et bi-produkt fra papirproduktion. Muddersystemet kan bl.a. optage lerpartikler, uden at de reologiske
egenskaber ændres betydeligt, og tilsætning af krom- og aluminiumforbindelser giver en stabiliserende
effekt ved højere temperaturer.
Muddersystemet har ikke nogen signifikant inhiberende effekt, og kan ikke sammenlignes med eksempelvis
KCl mudder og vil derfor ikke være anvendeligt til boring i formationer, som er sensitive over for vand.
Muddersystemet er udfaset, anvendes sjældent og er erstattet af andre, mere miljøvenlige, systemer.
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7

Er den sagkyndige enig i, at muddervægten anvendt ved Kvols-1 var stigende fra 1.01
g/cm3 til 1.19 g/cm3, jf. bilag 17 A, side 53?

Det aflæses af grafen, bilag 17A (Kvols-1 Completion report), side 53, at muddervægten ved ca. 3.500 fod
(ca. 1.067 m, svarende til dybden på 12-1/4" hullet) er 10,05 ppg (pund per gallon), eller 1,20 g/cm3. Ved
ca. 3.500 fod (ca. 1.067 m) ændres muddersystemet til et ligninsulfat muddersystem, som begynder med
en muddervægt på 1,08 g/cm3.
Ved ca. 8.750 fod (ca. 2.667 m, svarende til dybden på 8-1/2" hullet) er muddervægten 9,95 ppg, eller 1,19
g/cm3.
Det noteres yderligere, at muddervægten i tabel 5 på side 64 og 65 i bilag 17A er på op til 10,00 ppg,
svarende til 1,20 g/cm3 (Figur 4).
Forøgelsen i muddervægten tilskrives ophobning af faste partikler i boremudderet på op til 12% samt
anvendelse af baryt til forøgelse af muddervægten efter rapportering om reaktive skifre (’heaving shales’)
omkring 8.200 fod (ca 2.500 m). Sagkyndige har ved nærmere gennemsyn af Kvols-1 composite log, som er
en del af bilag 17A fundet, at der blev gennemboret sandlag, hvorved borehastigheden faldt kraftigt
(negativt drilling break), hvorefter der blev boret ind i ustabil skifer med rapportering af cavings.
Under Formation Interval Test (FIT – ikke at forveksle med Formation Integrity Test, der beskrives under FIT
i ordforklaringen) side 26 i bilag 17A blev der målt et muddertryk tilsvarende 1,30 g/cm3 ved 2.432,40 m,
dette datapunkt er ikke vist på side 53 i bilag 17A. Sagkyndige kan ikke, på grundlag af data, bekræfte om
datapunktet er validt.

Figur 4: Muddervægt anvendt i Kvols-1. Data fra Kvols-1 Completion report - Dansk Boreselskab, Copenhagen 1976,
01-12-1976 (bilag 17A).
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Giver en gennemgang af Kvols-1 rapporten (bilag 17 A) efter den sagkyndiges
opfattelse anledning til ved planlægning af en boring med beliggenhed som Kvols-2 at
antage tilstedeværelsen af "reaktive" formationer forstået som formationer med
smektitisk ler? ("svellende"formationer)?

I borespånebeskrivelserne for den øverste del af Kvols-1 brønden (270-450 fod; 82-137 m) findes
kommentaren ”washing out”, hvilket ikke er en ualmindelig observation for ler, der endnu ikke er blevet
kompakteret til lersten eller skifer.
Skifer og lersten beskrives i Kvols-1 borespånerne som overvejende bløde til faste (’soft to firm’) og
spaltelige (’fissile’), hvilket ikke er kvaliteter, man typisk forbinder med svellende formationer, der har
tendens til at være klæbrige (’soft and sticky’). Reaktion med vand bør have været en standard test under
beskrivelse af borespåner, men der er ikke i rapporten angivet observationer heraf.
I Kvols-1 composite log (bagerst i bilag 17A) rapporteres, i modsætning til i selve rapporten, om udvaskning
af borespåner i formationer henholdsvis over og under Fjerritslev Fm: Rødby Fm (4.775 fod, 1.455 m),
Vedsted Fm (5.750 fod, 1.753 m; 5.850 fod, 1.783 m), Gassum Fm (8.030 fod, 2.448 m; 8.140 fod, 2.481 m),
Vinding Fm (8.500 fod, 2.591 m) og Oddesund Fm (8.650 fod, 2.637 m).
I 8.200 fods dybde (ca. 2.500 m) rapporteres om ’heaving shales’ og heraf følgende langsommere
penetrationshastighed (side 38 i Bilag 17A).
Dictionary of Geology (Bates & Jackson, 1984) definerer ‘heaving shale’ som “an incompetent or hydrating
shale that runs, falls, swells or squeezes into a borehole”. Betegnelsen ’heaving shales’ kunne således godt
dække over en reaktiv/svellende formation, men betegnelsen anvendes også om andre typer af lerskiferkollaps, herunder af inkompetente/ustabile bjergarter. Uden yderligere forklaring er det ikke muligt at
udlede, hvad forfatteren af rapporten i 1976 har ment, da betegnelsen i sig selv ikke afslører den
bagvedliggende proces, eller hvilke lermineraler der er involveret.
Ved 8.200 fod (ca. 2.500 m), hvor der rapporteres om problemer med højt drejningsmoment og langsom
boring (tilskrevet ’heaving shales’ i Drilling Summary), var man i henhold til såvel borespånebeskrivelse som
mudlog nået ned i Gassum Fm (top Gassum Fm findes på 2.424 m). Man befandt sig altså ikke i Fjerritslev
Fm, da problemet opstod, men enten i Gassum Fm sandsten eller en intra-Gassum Fm lersten/lerskifer. Af
loggen bagerst i bilag 17A fremgår det, at der i 8.200 fod (ca. 2.500 m) bores ind i skifer umiddelbart under
et sandlag. Der rapporteres i denne forbindelse om store mængder cavings, hvilket bekræfter, at borehullet
på dette tidspunkt er ustabilt, men ikke umiddelbart afslører årsagen hertil.
Af Composite log i bilag 17A fremgår det, at der er kørt en caliperlog i boringen, denne log viser variationer
i borehullets diameter med dybden, men er ikke inkluderet som del af bilag 17A. Under
brøndplanlægningen vil det derfor være vigtigt at få analyseret disse data, da resultatet er yderst relevant i
forhold til at forstå formationernes eventuelle reaktive og stabilitetsmæssige egenskaber.
Det kan således bekræftes, at der ved planlægning af en boring baseret på informationer fra Kvols-1 vil
være anledning til at antage tilstedeværelse af reaktive (svellende) formationer - dog er disse i Kvols-1 ikke
observeret i Fjerritslev Fm.
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Giver en gennemgang af Kvols-1 rapporten (bilag 17 A) efter den sagkyndiges
opfattelse anledning til for Kvols-2 at anvende boremudder med et højere salint
indhold end for Kvols-1?

Umiddelbart giver en gennemgang af Kvols-1 rapporten ikke information nok til at vurdere, hvorvidt det
saline indhold i Kvols-1 boremudderet var passende eller skulle have været højere. Rapporten giver dog
informationer om en boring, hvor der blev konstateret reaktive formationer samt kraftige udvaskninger.
Det er ikke muligt at evaluere, hvor meget saliniteten har betydet, men det kan ikke udelukkes, at det har
haft en effekt. Det skal dog bemærkes, at saliniteten ikke kan beskrives som indholdet af KCl alene, men
skal beregnes som det samlede Cl- niveau.
Anledning til at anvende højere salint indhold end det i Kvols-1 anvendte er baseret på erfaringer fra nyere
landboringer i Danmark (Figur 5).

Figur 5: Anvendte muddersystemer i landboringer udført fra 1985 til i dag. Boringerne inkluderer saliniteten samt det
rapporterede KCl-niveau.
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Den sagkyndige bedes beskrive boremudderet anvendt ved Kvols-2, jf. bilag AA.

12

Boremudderet som blev anvendt i Kvols-2 bestod af dels et bentonitmuddersystem (Tabel 5), som blev
anvendt til at bore ned til ca. 1.600 m, dels et KCl/glycol muddersystem (Tabel 6) til den resterende del af
boringen. Disse to muddersystemer har i den nævnte rækkefølge været anvendt før i den danske
undergrund.
Bentonitmudder (PHB-mudder) blev anvendt til tophullet, da systemet kun kræver tilsætning af et
minimum af kemikalier og derved er billigt, let at vedligeholde og miljøvenligt. Bentonitmudder er godt til
at rense hullet for større borespåner såsom grus og sand, det er derfor ideelt til at bore de øvre
sandholdige formationer. Omvendt kan systemet give problemer med gumbo, når der bores ind i
vandreaktive, lerholdige formationer samtidig med eksisterende indhold af lerpartikler i boremudderet.
Systemet har desuden en høj fortyndingsfaktor (der skal anvendes meget vand), hvilket giver en stor
volumen til udledning.
Specifikationer for muddersystemet var:
Kvols-2 planlagte Bentonitmudderspecifikationer
Dybde
mMD
295
1100

MW
Sg
1.05
1.18

PV
cP
N/A

YP
Pa
N/A

Visc
Sec
50-100

3 rpm
n/c

10 s
gel
n/c

10 min
gel
n/c

100
rpm
n/c

API FL
Ml
n/c

pH

Lime
ppb

Glydril MC
%

9.0-10.0
9.0-10.0

Sand
%
n/c

Tabel 5: Planlagte specifikationer for bentonitboremudderet for 17-1/2”- og starten af 12-1/4” hulsektion.

KCI/glycol muddersystemet er et vandbaseret muddersystem baseret på kaliumklorid, der er specielt
velegnet til lersektioner, hvor det er designet til at hindre ler i at svelle (svulme ved reaktion med vand).
KCI mudderet kan tilsættes en række yderligere kemikalier, alt efter de egenskaber, som mudderet ønskes
at skulle have. Der er eksempelvis brugt G-seal (grafitpulver) til at mindske drejningsmomentet og Starglide
(lubrikant) til at mindske friktionen.
Specifikationer for muddersystemet var:
Kvols-2 planlagte KCI/Glycol-mudderspecifikationer
Dybde
mMD
1100
2820

MW
Sg
1.25
1.40

PV
cP
alap

YP
Pa
N/A

3 rpm
6-10

10 s
gel
>3

10 min
gel
<20

API FL
Ml
<4.0

pH
8-9

Glydril MC
%
>3%

KCL
Kg/M3
200220

LGS
%
<7

Starglide
%

MBT
Kg/M3
<70

Tabel 6: Planlagte specifikationer for KCl/glycol boremudderet for 12-1/4” hulsektionen.

Som det fremgår af Tabel 7 nedenfor overskrides flere af de planlagte grænseværdier for boremudderets
egenskaber i boringen, hvilket har haft betydning for, hvor godt boremudderet har fungeret. Dette gælder
specifikt mængden af faste partikler med relativt lav massefylde (LGS) og værdierne for forskydningsspændingerne (10 sec/10 min gel), som er et udtryk for viskositeten/bæreevnen af boremudderet.
Det er beskrevet i bilag AA, at der var problemer med dele af det udstyr, som fraskiller borespåner fra
boremudderet, når det kom ud af boringen; det værende både shakers, centrifuger og floc unit (bilag OOO).
I hvor stor grad dette har haft en indflydelse på boremudderets indhold af LGS (’low gravity solids’) er uvist.
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Det er ikke direkte beskrevet i bilag AA, hvad der har forårsaget de afvigende specifikationer for mudderet,
det er derfor vanskeligt at udpege problemerne.
Det er god borepraksis at foretage muddercheck hver 6. til 8. time for at sikre at boremudderets
specifikationer er inden for de ønskede niveauer, dette blev ikke gjort konsekvent under boringen af Kvols2/2A.
Faktiske specifikationer
MW

Anbefalede specifikationer

Minimum

Maksimum

Gennemsnit

1,25-1,35 Sg

1,25

1,395

1,36

R3

6-10 lb/100ft2

3

11

7

PV

Alap cP

14

30

24

10 sec gel

>3 Pa

4

14

7

10 min gel

<20 Pa

API fluid loss

<4 cc/30 min

6

50

17

2,8

4,4

3

MBT

<70 kg/m3

11,7

84

60

pH

8-9

7,8

9,1

8,2

KCl

200-220 kg/m3

187

231

215

Glydril MC

>3 %

2,7

5

3,5

LGS%

<7 %

3

11,6

7,6

Tabel 7: Planlagte og faktiske mudderspecifikationer for KCl/glycol muddersystemet, som rapporteret i bilag AA og
PPP.
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13

Er den sagkyndige enig i, at muddervægten anvendt i forbindelse med Kvols-2 var
stigende fra 1,05 g/cm3? til 1,39? g/cm3, jf. End of Well report bilag 10, side 28 og 57?

I End of Well report (bilag 10) rapporteres muddervægten mellem 1,05 g/cm3 (’Min actual’ side 28) og 1,40
g/cm3 (’Max actual’ side 57) for Kvols-2 og -2A.
De udleverede mudderdata fra Bilag PPP viser desuden, at den af M-I SWACO rapportede muddervægt
befandt sig i samme interval (Figur 6).

Figur 6: Muddervægt plottet mod boredybde på trykprognosen fra bilag A viser, at den anvendte muddervægt i Kvols-2
og Kvols-2A lå mellem 1,05 g/cm3 og 1,40 g/cm3.
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Kan det udelukkes, at frigørelse af spændinger i undergrunden (tektonisk stress) har
haft en medvirkende indflydelse på boreforløbet?

G

Hvis dette ikke kan udelukkes, bedes de sagkyndige redegøre for, hvilken
medvirkende indflydelse der kan have været tale om, herunder ved hvilke
boredybder og i hvilke formationer den medvirkende indflydelse kan have gjort sig
gældende.
De sagkyndige bedes basere besvarelsen på de undersøgelser, der fremgår af
rapporten fra GeoTec Consult (bilag RR).

Det kan ikke udelukkes, at frigørelse af spændinger i undergrunden kan have haft en medvirkende
indflydelse på boreforløbet. Geologiske processer finder kontinuerligt sted i undergrunden, og visse af disse
kan i nogle formationer lede til boretekniske problemer, der er mere eller mindre forudsigelige.
Som det fremgår af Figur 7 fra GEUS, strækker der sig et tektonisk aktivt område fra Sydsverige over
Nordsjælland og videre ud i Kattegat over Nordjylland til Skagerrak. Figuren viser jordskælv, som er
registreret i historisk tid, men lignende tektonisk aktivitet må formodes at have fundet sted fra start
Neogen tid frem til nu, da de overordnede tektoniske elementer er uændrede.

Figur 7: Forskydninger i undergrunden leder til opbygning af spændinger, som udløses i form af jordskælv.
Jordskælvsaktiviteten, der strækker sig i et bælte fra Østersøen over Sjælland til Nordjylland, er et udtryk for, at der
finder aktive tektoniske processer sted i undergrunden. Illustration udarbejdet af GEUS, 2012.

Fjerritslev Formationen
Siltsten, lersten og lerskifer der aflejredes i tidlig Jurassisk tid udgør den lithologiske lagpakke, der kaldes
Fjerritslev Fm. Efter aflejring og kompaktering har der fundet vekslende episoder af opløft og begravelse af
lagpakken sted. Ved de seneste to længerevarende perioder med opløft i Neogen tid (påbegyndt hhv. 20-30
og 5-10 mio. år siden) er området omkring Kvols blevet hævet med omkring 550-600 m (Figur 8). Der har
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ligeledes været tidligere episoder med opløft i tidsperioden Mellem Kridt, samt i Mellem Jura tid, hvor der
skete erosion af Fjerritslev Fm og aflejring af Haldager Fm (Japsen, 2008). Endelig er Fjerritslev Fm blevet
udsat for en række kortere perioder med vekslende indsynkning og opløft under istiderne. Særligt under
den næstsidste istid, hvor isen under sin maksimale udbredelse kan have haft en tykkelse på et par km over
Danmark, kan det tænkes, at der blev udøvet yderligere vertikal påvirkning.

Figur 8: I Neogen tid skete et markant opløft af det danske område, hvilket resulterede i at en tyk sedimentpakke blev
eroderet bort. Konturer på kortet angiver tykkelsen i meter for de sedimenter, der er blevet fjernet under det Neogene
opløft (modificeret efter Japsen, 2008). I området omkring Kvols er der fjernet en lagpakke på ca. 550 m, hvilket
betyder, at Fjerritslev Fm som minimum er blevet opløftet tilsvarende - med destabilisering af skifrene til følge. Foto til
højre illustrerer lerskifer, der har undergået markant opsprækning i lagplanerne (He et al., 2014).

Regional tektonik
Kompression som følge af subduktion af den afrikanske plade under den europæiske plade ledte til
dannelse af Alperne, og denne proces tænkes også at være medvirkende til det markante Neogene opløft i
Nordjylland. Foruden opløft har skiftende regionale stressretninger resulteret i skiftende ekstension og
kompression langs Sorgenfrei-Tornquist lineamentet (ca 50 km nord for Kvols), som løber i en NNV-SSØ-lig
retning fra Nordjylland til Bornholm (Figur 9). Disse overordnede tektoniske processer kan have ledt til
forskydninger og forkastninger og heraf følgende opsprækning af formationerne i undergrunden.
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Figur 9: Overordnede tektoniske lineamenter i den danske undergrund. Sorgenfrei-Tornquist Zonen, beliggende ca. 50
km nord for Kvols, har som følge af ændringer i det regionale stressfelt været aktiv i adskillige faser gennem geologisk
tid. Illustration af Christian Hagen/denstoredanske.dk.

Opløftet i Neogen tid i særdeleshed menes at have forårsaget svagheder i lerskifrene i Fjerritslev Fm. Ved så
markant et opløft vil stresspåvirkningen i det vertikale plan blive lempet i formationen, og dette kan lede til
at den lagdelte skifer ’afspændes’ og opsprækkes i det horisontale plan (langs med lagdelingen). Primær
sprækkedannelse vinkelret på maksimal stressretning (fra syd) vil have været udtalt i en NNV-SSØ-lig
retning gennem Neogen tid. Efterfølgende vertikal kompression, som følge af begravelse under nye
sedimentpakker, kombineret med lokale forkastninger og bevægelse af underliggende plastisk salt vil have
medført yderligere opsprækning i flere retninger.
Evidens for tektoniske processer i Kvols-2/2A
I Kvols-2/2A Geological End of Well report (bilag 17S) rapporteres der hyppigt om ’slickensides’ (forklaret
nedenfor) i well site geologens beskrivelse af lerskifer-borespånerne fra Fjerritslev Fm (bl.a. ved 2.1602.195 m, 2.400-2.410 m, 2.430-2.500 m i Kvols-2). Slickensides dannes ved friktion i et forkastningsplan og
er et udtryk for, at der har fundet tektonisk bevægelse sted i undergrunden efter konsolidering af
sedimentet og før gennemboring af formationen. Slickensides dannes i kompetente og ”sprøde/skøre”
bjergarter, og ikke i blødt, plastisk deformerbart materiale, som dog også er repræsenteret i Fjerritslev Fm i
form af reaktive/svellende lersten, der beskrives som ’water washable/water soluble’ i bilag 17S.
Observerede frakturer i borespåner og cavings siger ikke nødvendigvis noget om, hvornår formationen er
blevet opsprækket, da frakturer kan opstå som følge af boreprocessen samt trykændring/mekanisk
påvirkning under transport til overfladen. Nogle af de frakturer, der er observeret i Fjerritslev Fm
borespåner i Kvols-2/2A (bilag 17S) samt i tyndslib (bilag RR) viser dog, at sprækkedannelse utvetydigt har
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fundet sted i undergrunden før boring. Dette vises eksempelvis ved at nogle af sprækkerne sidenhen er
udfyldt med kemisk (diagenetisk) udfældet kvarts (sandsten i 2.070 m dybde) eller med calcit (skifer i 2.2102.250 m, 2.280-2.300 m i Kvols-2A).
I henhold til bilag RR udviser muddersten/lersten desuden latente frakturer, altså frakturer, der menes at
være opstået ved naturlige processer i undergrunden, men som genaktiveres ved det stress, som
boreprocessen udøver sammen med tryk fra borevæsken.
Baker Hughes udførte i juni 2012 et geomekanisk studie (bilag 17J), hvori det antages, at maksimal
horisontal stressretning i Fjerritslev Fm er 125°. Det er uklart hvorfra denne antagelse stammer, men hvis
det er baseret på tolkning af XMAC data fra Kvols-2A, er dette endnu et udtryk for, at der har været
skiftende stresspåvirkninger i Kvols-området.
Deformation og svækkelse af Fjerritslev Fm har ført til en delvist opsprækket og ustabil bjergart, som ved
gennemboring kan medvirke til at mekanisk nedbrydning finder sted i form af nedfald af cavings, i
særdeleshed i tilfælde af skrå gennemboring (Figur 10). Der er således i Kvols-området indikationer fra en
række vertikale brønde, der tyder på ustabil formation i henholdsvis Fjerritslev Fm og intra-Gassum Fm
(Tabel 4). Fjerritslev Fm var desuden uhyre vanskelig at gennembore i den devierede Aars-1 brønd, hvor
gennemsyn af dipmeter data afslører en ganske deformeret bjergart med formationsdip varierende mellem
4° og 35° i samme retning som boringen (SV-retning). Ved boring af Kvols-2/2A i samme retning som
formationsdip på Kvols-strukturen vil den effektive borevinkel ligeledes være blevet øget i den svækkede
formation. Der findes ingen dipmeter data fra Kvols-2/2A, men det seismiske top Gassum Fm kort (bilag 47)
indikerer et dip på ca 12° i vestlig retning.

Figur 10: Ved skrå gennemboring af en ustabil lerskifer vil der være større risiko for, at cavings brækker af borevæggen
end ved lodret boring, hvor skifrene gennembores tilnærmelsesvis vinkelret på lagdelingen.
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3

Skrå/devieret boring
14A

Den sagkyndige bedes beskrive på hvilke måder en skrå/devieret boring adskiller sig
fra en lodret boring?

En skrå boring adskiller sig fra en lodret boring ved at boringen bygger vinkel et eller flere steder i boringen.
Nedenstående Figur 11 viser et eksempel på tre forskellige boringer med en vinkel på henholdsvis 0, 20 og
40 grader. Bygning af vinkel foregår ved anvendelse af en motor eller lignende, som kan bygge vinkel med
en forudbestemt rate, som kan angives som antal grader per 30 meter boring.

Figur 11: Illustration af en lodret boring samt skrå boringer med henholdsvis 20° og 40° vinkel.

Ved lodret boring bores der tilnærmelsesvis vinkelret på formationerne i undergrunden, såfremt disse
formationer er aflejret vandret og ikke har været udsat for tektoniske hændelser, der har ændret lagenes
hældning (Figur 12-a). Hvis lagene i undergrunden har en hældning (formationsdip), vil den lodrette boring
danne en vinkel i forhold til lagdelingen (Figur 12-b).
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Ved en skrå boring vil vandret aflejrede formationer i undergrunden rammes med en given vinkel (Figur 12a). Hvis der i undergrunden er en struktur, vil man afhængig af borelokalitet og -retning, kunne komme ud
for ved en skrå boring at bore ”med hældningen” af lagene i undergrunden, hvilket betyder, at borevinklen
effektivt øges yderligere – benævnt effektiv borevinkel (Figur 12-b).

Figur 12: Forskel på lodret og skrå boring i henholdvis vandret aflejrede formationer (a) og i formationer der danner en
struktur i undergrunden (b). Ved skrå boring i samme retning som formationens hældning (formationsdip) vil den
effektive borevinkel øges yderligere, hvilket kan lede til ustabilitet af i forvejen svækkede bjergarter.

En øget effektiv borevinkel kan især være problematisk i lagdelte bjergarter som lerskifer (f.eks. Fjerritslev
Fm), der alt andet lige vil være mere stabile, når de anbores vinkelret end med en given vinkel.
Hvis en lerskifer foruden at være lagdelt også har været udsat for tektoniske processer, der medfører, at
den er blevet ustabil og let kan brække af borevæggen i form af cavings, kan den være ganske vanskelig at
gennembore i en skrå vinkel.
Som beskrevet i nærmere detalje under besvarelsen af spørgsmål G har netop Fjerritslev Fm i Kvolsområdet gennemgået tektoniske processer, hvorunder lerstenene/-skifrene først er blevet kompakteret og
sidenhen dekompakteret. Herved opstår der øget spaltelighed langs lagplanerne samt et netværk af
mikrosprækker i mange retninger. Skrå gennemboring af en bjergart, der har gennemgået disse processer,
vil resultere i risiko for større mængder cavings. Dette var også tilfældet i Kvols-2/2A, som det fremgår af
Figur 13, der er baseret på de rapporterede mængder af cavings under boringen (bilag 17S).
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Dybde (m)

Antal cavings i % af den samlede mængde borespåner

Figur 13: Den rapporterede mængde af cavings i Fjerritslev Fm i Kvols-2A varierer fra 0% til 50% (data fra bilag 17S).

Der vil være væsentlige operationelle forskelle på en skrå og lodret boring, hvoraf en række forhold
beskrives i det efterfølgende. Eksempelvis er oprensning af boringen særdeles vigtig ved en skrå boring,
således at borespånerne ikke lægger sig på boringens low side (underside), hvilket øger risikoen for
fastsiddende udstyr i brønden på grund af de ophobede borespåner. Ved en lodret boring er oprensningen
ikke så stor en udfordring, da spånerne ikke lander på boringens low side men blot ender på bunden af
hullet.
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Hvis der i en skrå boring sker en ophobning af spåner på boringens low side, kan det give en lang række
utilsigtede problemer, såsom øget friktion og drejningsmoment, samt en øget risiko for at sidde fast med
borestrengen. Boreparametre og boremudderets egenskaber spiller således en stor rolle i forhold til bl.a.
cirkulationsrate, borestrengsrotationshastighed og viskositet.
Cirkulationsraten spiller en rolle for om spånerne kan cirkuleres ud af hullet, men er ikke nødvendigvis den
afgørende faktor for, hvor effektivt spånerne kan cirkuleres ud.
Boremudderets viskositet derimod bestemmer hvor længe spånerne fastholdes i suspension i mudderet,
inden de bundfælder. I et dårligt vedligeholdt muddersystem vil spånerne blive i mudderet i kortere tid, og
risikerer at bundfælde hver gang cirkulationen stoppes. Hvis der eksempelvis er ophobet mange spåner
eller LGS i mudderet, vil det tillige have en forringet evne til at fastholde nye spåner.
I en skrå boring hviler borestrengen imod den nedre del af hullet, low side (Figur 14). Når det sker, vil
boremudderet bevæge sig mere frit på oversiden af borestrengen, imens der vil være meget begrænset
flow på undersiden af borestrengen. Når spånerne lægger sig på low side, er det nødvendigt at udnytte
borestrengens centrifugalkraft til at flytte spånerne tilbage op i high side for effektivt at cirkulere dem ud af
hullet. Hvis borestrengsrotationshastigheden ikke er høj nok, vil der derfor kunne ske en ophobning af
spåner på low side.

Figur 14: Typisk borestrengsposition ved en skrå boring.

Måden borespåner opfører sig på, afhænger i stor grad af vinklen på boringen. Skrå boringer kan generelt
deles ind i tre kategorier2:
- Lodret/mindre vinkel:
0° - 30°
- Høj vinkel:
30° - 60°
- Meget høj vinkel/horisontal:
60° - 90°
Jo højere vinkel der bores med, desto mere udfordrende bliver det at få borespånerne flyttet op på
oversiden af borestrengen.
2

API Recommended Practice 13D – Rheology and hydraulics of oil-well drilling fluids. American Petroleum Institute,
October 2009.
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Ved ’høj vinkel’-boringer bruges begrebet ”lavine zone” (avalanching). Når der bores inden for dette
interval kræves et øget fokus på rensning af boringen for spåner (Figur 15).

Figur 15: Eksempel på lavine af borespåner. Borespåner opbygges på undersiden af boringen og på et tidspunkt vil
disse skride ned, hvilket kan gøre hulrensning af boringer med høj borevinkel udfordrende.

Når der anvendes motor til opbygning af vinkel, vil dette foregå ved at borestrengen normalt ikke roterer,
hvormed oprensning af hullet er væsentlig reduceret. Dette betyder, at man efterfølgende skal have stor
fokus på hulrensning, og normalvis vil vinkelopbygning ske i en sekvens, hvor anvendelse af motor og
rotationsboring foretages vekselvis.
Den faktiske effekt af borestrengsrotationshastigheden vil afhænge af mange parametre, men minimumsborestrengsrotationshastighed bør altid bestemmes for den enkelte boring ud fra simuleringer samt
erfaringer fra boringen.
Som beskrevet er hulrensning særdeles vigtig i en skrå boring, hvilket også kræver fokus på hastigheden,
hvormed boremudderet flyder gennem boringen. Området mellem borestrengen og borehulsvæggen (eller
foringsrør) kaldes annulus, (Figur 14). Når der pumpes mudder, vil dette have en hastighed, som skal være
høj nok til at fjerne borespånerne, men ikke så høj, at hullet tager skade.
Erfaringstal viser, at hastigheden i annulus (AV) bør være minimum 45-60 meter per minut for en optimal
hulrensning. Beregning af AV er afhængig af diameteren af hullet og borerøret ved følgende formel:
×
−

=

Hvor
K: konstant afhængig af enheder som anvendes
Q: Strømningshastighed af mudderet
ID: Huldiameter eller indre diameter af foringsrør
OD: Ydre diameter på borerør
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14B

Den sagkyndige bedes redegøre for hvilke(n) betydning(er) valget af skrå boring
har for mudderstrategi, herunder valg af mudderkomponenter samt for den
muddervægt, som bør anvendes?

Mudderstrategi
Mudderstrategien skal ved en skrå boring baseres på mange af de samme principper som ved en lodret
boring, såsom:
 at mudderet har inhiberende effekt og er kompatibelt med de formationer, der bliver eksponeret
for den pågældende muddertype.
 at der kan gives miljøgodkendelse for anvendelse af den pågældende muddertype. Godkendelsen
vil gælde for de enkelte kemikalier, som indgår i muddersammensætningen.
Godkendelsesprocessen for kemikalier kan i visse tilfælde tage lang tid og kræve en del ressourcer
fra både leverandører og operatøren.
 miljøgodkendelse for deponering af borespåner, da disse vil indeholde en vis mængde boremudder.
 anvendelse af mudder, som er kendt og afprøvet i industrien (proven track record).
 økonomisk analyse i forbindelse med både boremudder og afskaffelse af borespåner.
 risikoanalyse og detaljeret mudderprogram, som inkluderer specifikationer samt afhjælpende tiltag
i forbindelse med at specifikationerne ikke overholdes.
 leverandøraftale, som sikrer professionel assistance og leverance.
Ydermere skal man sikre sig, at mudderet vil have tilstrækkelig reologi, således at mudderet ikke
bundfælder kemikalier og vægtmateriale, da afstanden til bundfældning falder med vinklen på boringen.
Mudderkomponenter
Når en boring afbøjes, bør valg af mudderkomponenter tage specielt hensyn til, at boringen kan oprenses
effektivt, altså mudderets evne til at holde borespånerne i suspension. Hvis viskositeten og reologien ikke
er tilpasset og vedligeholdt, vil for mange borespåner bundfælde, og det bliver vanskeligt at cirkulere dem
ud. Ligeledes skal mudderet kunne holde mudderets egne faste partikler i suspension, således at disse ikke
bundfældes.
Muddervægt
Den største indflydelse på muddervægten når en boring afbøjes er, at formationen gennembores
anderledes, og risikoen for at formationen kollapser, kan i visse tilfælde øges. For skrå boringer bør de
geologiske forhold analyseres, og i visse tilfælde bør der udføres et geomekanisk studie, hvor bl.a.
formationens kollaps- og break-outgradienter beregnes, således at den optimale muddervægt kan
bestemmes.
Normalt vil en større vinkel medføre en højere kollapsgradient med øgning af muddervægt til følge. Dog vil
der være en begrænsning bestemt af det maksimale tryk, der kan udøves på formationen uden at denne
fraktureres af det effektive muddertryk under cirkulation.
Hvis formationen allerede er opsprækket på grund af forudgående geologiske hændelser, som beskrevet i
spørgsmål G, vil dette sætte yderligere begrænsninger på, hvor høj muddervægt, der kan anvendes.
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H

I forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 14)B) bedes de sagkyndige besvare, (i) om de
i bilag 17J anførte minimumsmuddervægte kan tiltrædes, og (ii) hvorfor der er forskel
på minimumsmuddervægtene.

Ifølge bilag 17J er minimumsmuddervægtene opgivet til 1,12-1,15 sg for en lodret boring og 1,18-1,22 sg for
en 40° boring.
Tabel 8 viser de beregnede minimumsmuddervægte ved forskellige tilladte break-out samt vinkel på
boringen.
Vinkel
Lodret
40° boring

Tilladt break-out
30°-30°
1,15 sg
1,21 sg

0°-0°
1,15 sg
1,22 sg

90°-30°
1,12 sg
1,18 sg

Tabel 8: Minimumsmuddervægtanalyse for tre forskellige break-out scenarier samt vinkel på boring.

Datagrundlaget har ifølge bilag 17J og Appendiks 5 været Kvols-1 samt Kvols-2/2A og ingen andre
referenceboringer i området.
(i)

Minimumsmuddervægte
Udførelsen af et geomekanisk studie kan være tidskrævende og det kan tage flere uger at
få inkluderet alle relevante informationer inklusiv data fra referenceboringer. Sagkyndige
stiller sig derfor i nogen grad tvivlende overfor om alle relevante input er medtaget og
derved validiteten af studiet. Den anbefalede minimumsmuddervægt på 1,22 sg ligger
betydelig lavere end de 1,39 sg, som blev brugt, da der blev noteret op til 50% cavings ved
boringen af Kvols-2/2A. Det skal bemærkes, at muddervægten angivet i den geomekaniske
model for Kvols-1 (bilag 17J, side 5) er lavere end de rapporterede værdier i bilag 17A.
De i bilag 17J anførte minimumsmuddervægte er efter de sagkyndiges opfattelse evalueret
til at være for lave ved anvendelsen af det vandbaserede KCl muddersystem i Kvols-2A.

(ii)

Forskel på minimumsmuddervægte
Der er forskel på minimumsmuddervægtene, da der regnes med forskellig grad af
acceptabel kollaps af hullet – betegnet som break-out. Break-out er betegnelsen for, hvor
meget det tillades, at formationen udvaskes/kollapser (Figur 16). Ved break-out på 0°-0°
tillades ingen kollaps og ved 30°-30° tillades op til samlet 60° kollaps.
Jo højere grad af tilladt udvaskning/kollaps, desto lavere minimumsmuddervægt kan der
generelt anvendes. Industrien tillader oftest boring med op til 30° udvaskning/kollaps.
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Maksimum stress
Orientering (Shmax)

Minimumstress
Orientering (Shmin)

Maksimum stress
Orientering (Shmax)

Formation
break-out

Minimumstress
Orientering (Shmin)

30°
30°

Maksimum stress
Orientering (Shmax)

Formation
break-out

Minimumstress
Orientering (Shmin)

90° 30°

Hulstørrelse

Hulstørrelse

Hulstørrelse

Tilladt break-out:
0° - 0°

Tilladt break-out:
30° - 30°

Tilladt break-out:
90° - 30°

Figur 16: Eksempler på break-out vinkel. Ved 0°-0° tillades ingen break-out, ved 30° - 30° tillades
samlet 60° break-out område og ved 90°-30° tillades samlet 120° break-out område.
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C

Den sagkyndige bedes i forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 14 B) oplyse om de
tolerancer for muddervægt som angivet ved tre forskellige scenarier i bilag 17 J kan
tiltrædes?

Det geomekaniske studie (bilag 17J) indeholder tre forskellige scenarier, som er baseret på:
i)
Skrå boring på 40 grader med tilladt break-out width på 0°-0°
ii)
Skrå boring på 40 grader med tilladt break-out width på 30°-30°
iii)
Skrå boring på 40 grader med tilladt break-out width på 90°-30°
Tabel 9 viser de beregnede minimumsmuddervægte ved forskellige tilladte break-out vinkler samt vinkel på
boringen.
Vinkel
Lodret
40° boring

Tilladt break-out vinkel
30°-30°
1,15 sg
1,21 sg

0°-0°
1,15 sg
1,22 sg

90°-30°
1,12 sg
1,18 sg

Tabel 9: Minimumsmuddervægtanalyse for tre forskellige break-out scenarier samt vinkel på boring.

Kvols-1, som var en lodret boring, blev boret med tilsvarende muddervægte som ovenstående
simuleringer, men boringen havde meget store udvaskninger, hvilket dels kan skyldes muddersystemet,
men også de geomekaniske forhold. Det samme vil derfor kunne ske i Kvols-2, hvis ovenstående
muddervægte vil blive anvendt.
Kombinationen af anvendelse af et vandbaseret KCl muddersystem og de angivne tolerancer for
muddervægt (bilag 17J) kan derfor ikke umiddelbart tiltrædes.
Sagkyndige mener, at det geomekaniske studie bygger på et for lille datagrundlag, og at yderligere
geomekanisk arbejde er påkrævet. I særdeleshed skal Aars-1 og andre skrå referenceboringer inkluderes i
dette arbejde, herunder bl.a. Margretheholm-2, hvor der blev rapporteret om cavings og muddervægten
blev hævet til 1,30 sg.
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4

Boremudder

I de følgende spørgsmål forstås ved "dybe devierede boringer i den danske undergrund" devierede
landbaserede boringer, der er dybere end 1 km i vertikal retning og når ned til Triassic i geologisk tid. Ved
”Kvols-2” henvises under et til Kvols-2 og Kvols-2A boringerne.

I

Hvilke funktioner har boremudder ved en geotermisk boring som Kvols-2?

Boremudder har en række vigtige funktioner i forbindelse med enhver boring i undergrunden, hvad enten
denne er lodret eller skrå. En grundig tilpasning af mudderet til den aktuelle boring skal baseres på viden
om undergrunden, boringens design mv.
Ved en geotermisk boring pumpes boremudder ned i borehullet via borestrengen og retur op gennem
borehullet (Figur 17). I et lukket kredsløb bliver det anvendte boremudder oprenset for borespåner og
formationspartikler og løbende tilpasset (vedligeholdt), således at mudderets planlagte egenskaber
opretholdes, når mudderet igen pumpes ned i borehullet. Det er mudderingeniørens ansvar at kontrollere
mudderets specifikationer hver 6. eller 8. time (afhængig af operationen). Tilsætning af kemikalier og vand
sker således løbende, afhængig af hvor meget mudderets egenskaber afviger fra de ønskede
specifikationer.

Figur 17: Principskitse af muddercirkulationssystem. Modificeret efter Jahn et al. 2011.

46

4 – Boremudder

Boremudderets primære formål er at transportere løsboret materiale (borespåner) op fra bunden af
boringen, afkøle og smøre borekronen samt bevare stabiliteten af de gennemborede formationer i den
åbne del af brønden (uden isat foringsrør) ved opretholdelse af overtryk i borehullet.
Boremudderet har en lang række andre formål, herunder:
 Brøndkontrol således at der ikke indtrænger væske eller gas i hullet
 Fastholdelse af borespåner i suspension i boremudderet
 Frigivelse af borespåner ved overfladen
 Opbygning af hinde (filterkage) på borehulsvæggen
 Overførsel af oplysninger om hullets beskaffenhed via de målte mudderegenskaber
 Absorbering af forureninger (eksempelvis svovlbrinte) og tilpasning af temperatur
 Videresendelse af signaler fra og til måleværktøj som er en del af borestrengen
Det vandbaserede boremudder tilsættes kemikalier, der øger væskens viskositet, således at borespånerne
og meget fine formationspartikler kan transporteres i suspension til overfladen, så disse ikke ophobes i
bunden af brønden.
Ved ophold i muddercirkulationen, hvilket sker regelmæssigt - enten planlagt eller ikke planlagt - i faser af
boreprocessen, skal viskositeten være så tilpas høj, at borespåner og formationspartikler forbliver i
suspension indtil cirkulationen genoptages. Hvis partiklerne ikke kan separeres tilfredsstillende fra
boremudderet på overfladen, vil dets viskositet og vægt øges utilsigtet, hvilket kan have negativ indvirkning
på stabiliteten af de gennemborede formationer. Ophobning af borespåner i boringen vil desuden
nedsætte borehastigheden og slide på borekronen, som derfor oftere skal skiftes.
Boremudderet er designet til at afsætte en filterkage på de partier af borehulsvæggen, der er permeable,
såsom f.eks. sandsten (Figur 18). Filterkagen er med til at stabilisere borehullet og modvirke tab af
boremudder til formationerne samtidig med at formationsvand forhindres i at trænge ind i borehullet og
gøre borehulsvæggen ustabil. Dette er specielt vigtigt, når der bores i porøse og permeable formationer,
hvor tab af boremudder kan være signifikant.

Figur 18: Boremudders medvirken til stabilisering af borehul ved dannelse af filterkage.

Boremudderet medvirker desuden til at reducere belastninger på boreudstyret samt begrænse korrosion.
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J

Varierer kravene til boremudderets funktioner med de formationer, der bores i, og i
bekræftende fald hvordan?

Kravene til boremudderets funktioner varierer i forhold til de formationer der bores i, og de specifikke krav
er derfor en essentiel del af planlægningsfasen, hvor boremudderet tilpasses for hver hulsektion. Figur 19
illustrerer eksempler på formationer, der stiller forskellige krav til boremudderet.
I de øvre lag, hvor der kan være drikkevandsinteresser samt løse formationer, skal boremudderet være
optimeret for disse forhold ved at anvende kemikalier, som ikke kan have skadelig effekt på drikkevandet.
I de dybereliggende formationer stilles der forskellige krav til mudderet såsom bl.a.:
 Muddervægt for at balancere formationstryk
 Inhibering for at modvirke svellende lerformationer
 Forebygge risiko for kontaminering af boremudderet med f.eks. svovlbrinte og kulbrinter
 Kompabilitet af mudderet med hensyn til tryk og temperatur

Figur 19: Skitse af processer der kan lede til ophobning af formationsmaterialer i boringen. Det søges så vidt muligt at
sammensætte boremudderet, så hver af processerne helt kan undgås. Illustration fra publikationen ”Boringer 2”,
Miljøstyrelsen 2001.
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K

Var det i 2012 i overensstemmelse med praksis for dybe devierede boringer i den
danske undergrund at anvende vandbaseret boremudder?

Det bekræftes, at det i år 2012 var praksis at anvende vandbaseret boremudder til dybe, skrå boringer. Alle
landboringer (lodrette og skrå) som er udført inden for de sidste 20-30 år er boret med vandbaseret
boremudder (
Figur 20).
Dette skyldes hovedsagelig miljøhensyn og økonomi, da anvendelsen af eksempelvis oliebaseret
boremudder vil kræve yderligere myndighedsgodkendelser, og boreriggen og -pladsen vil kræve specielt
design.

Figur 20: Landboringer udført med vandbaseret boremudder fra 1985 til i dag.
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L

Var det i 2012 i overensstemmelse med praksis for dybe devierede boringer i den
danske undergrund at tilsætte kemikalier til vandbaseret boremudder med henblik på
at tilføre mudderet egenskaber som det ellers ikke ville have?

Det bekræftes, at det i år 2012 var praksis at tilsætte kemikalier til boremudderet, som tilførte de
nødvendige egenskaber til mudderet, som det ellers ikke ville have.
Der vil altid skulle tilsættes kemikalier til boremudder, hvad enten det er vand- eller oliebaseret. Dette
gøres for at opbygge og vedligeholde specifikationerne i mudderet, da disse vil ændre sig i takt med, at der
bores nye formationer.
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M

Hvis spørgsmål K besvares bekræftende bedes besvaret hvilke egenskaber, det var
sædvanligt at tilføre ved kemikalietilsætning.

De egenskaber som ønskes af boremudderet ved tilsætning af kemikalier er primært:
 Vægtkontrol
 Reologiske egenskaber
 Inhibering
 Kontrol med væsketab (opbygning af filterkage)
 Salinitet
 Kontrol af surhedsgraden
For et typisk KCl muddersystem er de ovenstående egenskaber afdækket ved brug af følgende kemikalier
(Tabel 10).
KCL muddersystem kemikalier

Beskrivelse

Baryt

Justering af muddervægt

Duo tec NS

Justering af reologien/viskositetsdanner

KCl basevæske / pulver

Inhiberende egenskab og tilfører salinitet

Glykol

Inhiberende egenskab og lidt friktionsreducerende

M-I Pac ELV

Væsketabskontrol (fluid loss)

Natriumkarbonat (Soda Ash)

pH regulering (på engelsk: Soda Ash) og reducerer
calciumindholdet
Materiale til udskillelse af calcium i vandbaserede
muddersystemer samt mindre effektiv pH-regulerende

Natriumbikarbonat (bagepulver)

Tabel 10: Beskrivelse af kemikaliernes egenskaber i et typisk KCl muddersystem.

I tillæg kan der tilsættes kemikalier, som kan reducere friktion, hindre bakterievækst, skumdannelse m.m.
(Tabel 11).
Specielle tilsætningskemikalier

Beskrivelse

Starglide

Friktionsreducerende

G-seal

Friktionsreducerende samt kan lukke sprækker i
formationen, hvor boremudder mistes
Biocid til at forhindre bakterievækst i væsker (senere
navngivet ”NoBug”)
Skumreducerende kemikalie (senere navngivet
”Nullfoam”)

EMI-1729
EMI-1705

Tabel 11: Eksempel på kemikalier som kan tilsættes muddersystemet for at få tilført yderligere egenskaber.
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N

Hvilke kemikalier indeholder det muddersystem, som er specificeret i M-I SWACO
Danmark ApS’ kontrakt med Viborg Fjernvarme (bilag Å)?

Nedenstående Tabel 12 er en oversigt over de planlagte kemikalier, som angivet i bilag Å (M-I SWACO
Danmark ApS’ kontrakt med Viborg Fjernvarme), samt de faktisk forbrugte kemikalier, som angivet i bilag
AA (M-I SWACO End of Well report). De kemikalier som var planlagt eller faktisk anvendt, er angivet med
”X” i tabellen.

Hulsektion

23”

Planlagt mudderprogram (Bilag Å)

X
X

Kvols-2A mudderforbrug (bilag AA)
8-1/2”

X
X
X

Type: Vand/bentonitsystem

Bentonit
Natriumkarbonat (Soda Ash)

X
X

Lime

X
X

Baryt
Natriumbikarbonat

X

(bagepulver)

X

Duo tec NS
Sukker

12-1/4”

Kvols-2A kemikalieforbrug (bilag AA)
12-1/4”

Type: Vand/bentonitsystem

Bentonit
Natriumkarbonat (Soda Ash)
Sukker

17-1/2”

Kvols-2 kemikalieforbrug (Bilag AA)

X

Type: KCl Glydrill

Baryt

X

X

X

X

Duo tec NS

X

X

X

X

M-I Pac ELV

X

X

X

X

Glydrill MC
KCl premixed

X

X

X

X

X

X

X

X

Bentonit

X

X

X

Natriumkarbonat (Soda Ash)

X

X

X

X

X

X

Citronsyre

X

X

X

Sukker

X

KCl (pulver)

X

X

X

Starglide

X

X

X

G-seal fine

X

X

X

G-seal Reg

X

G-seal Plus

X

EMI-1705
EMI-1729
Safe-Surf Y
NaCl

X

Natriumbikarbonat
(bagepulver)

X

X
X

X
X
X
X
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8-1/2”

FloPro

CaCO3

X

Duo tec NS

X

M-I Pac ELV
Trol FL
FloPro
KCl premixed

X

Denne sektion blev ikke boret

X
X
X

Tabel 12: Oversigt over planlagte kemikalier (bilag Å) og faktisk forbrugte kemikalier (bilag AA). Kemikalier som var
planlagt eller faktisk anvendt er angivet med ”X” i tabellen. Det skal noteres, at en del af den planlagte 12-1/4”
hulsektion blev boret som 8-1/2”, og den planlagte 8-1/2” hulsektion blev ikke boret.
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O

Har disse kemikalier, jf. svar på spørgsmål M), egenskaber, der efter praksis for dybe
devierede boringer i den danske undergrund er sædvanlige at tilføre boremudder ved
tilsætning af kemikalier, jf. svar på spørgsmål L?

Kemikalierne som er anvendt i Kvols-2/2A (jf. spørgsmål N) har egenskaber, som typisk er anvendt til boring
af dybe, lodrette og skrå boringer.
Det skal dog bemærkes, at der blev anvendt en lang række flere kemikalier end specificeret i de oprindelige
programmer fra M-I SWACO (bilag Å) samt boreprogrammet (bilag A). Det oprindelige program har ikke
inkluderet kemikalier til regulering af surhedsgraden og calciumudskillende kemikalier, hvilket er
usædvanligt.
Anvendelse af bentonit i forbindelse med boring af 12-1/4” og 8-1/2” sektionerne er usædvanligt, da ’low
gravity solids’ (LGS) er en naturlig komponent af de ler-/skiferlag, der blev gennemboret, og derfor
sædvanligvis ikke tilsættes i disse sektioner.
Der er ligeledes anvendt flere kemikalier, som sædvanligvis ikke ville anvendes i en boring med et planlagt
brøndspor som Kvols-2. Dette gælder bl.a. G-seal og Starglide, som har fungeret som friktionsreducerende
kemikalier, for at afhjælpe problemerne med højt drejningsmoment og retningsorienteret boring.
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Er der forskel på boremudder og completion fluid?
P

Forskellene bedes i bekræftende fald beskrevet, herunder om der er forskel på de
mudderkomponenter/-kemikalier, der anvendes til vægtkontrol.

Det bekræftes, at der er forskel på boremudder og completion fluid. Boremudder anvendes sjældent som
completion fluid på grund af det ofte høje indhold af faste partikler, høj pH samt ion-sammensætningen. I
nogle tilfælde anvendes dog drill-in fluids, der i så fald både anvendes som boremudder i reservoirsektionen samt som completion fluid (Figur 21). Drill-in fluids indeholder et minimum af faste partikler (som
kan skade reservoirets flydeegenskaber).

Figur 21: Boremudder anvendes under borefasen af hulsektionerne over reservoiret. I selve reservoiret kan der
anvendes en drill-in fluid, som reducerer risikoen for at skade reservoiret. Completionfasen kan være fersk- eller
saltvand, og i selve produktionsfasen vil der være formationsvand i boringen samt nitrogen.

Boremudder
Boremudder anvendes i borefasen, hvor der stilles en række specifikke krav til mudderets egenskaber, som
beskrevet under spørgsmål I. Der er ofte forskel på det boremudder, som anvendes i reservoirsektionen
(drill-in fluid) og de øvrige hulsektioner i boringen, da de partikler der findes i boremudderet kan forårsage
skade på reservoiret og dermed nedsætte produktionen eller injektiviteten. Drill-in fluid var planlagt for
Kvols-2, hvor FloPro med syreopløseligt vægtmateriale (calciumkarbonat) skulle anvendes i Gassum
reservoiret.
I boremudderet sker vægtkontrollen typisk ved anvendelse af baryt. Visse boremuddersystemer kan også
anvende NaCl, CaCO3, CaCl2 eller KCl som vægtmateriale, det betyder dog, at der skal anvendes langt større
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mængder sammenlignet med baryt, hvilket vil have signifikant betydning for omkostningerne, maksimal
vægt, samt tiden det vil tage at justere muddersystemet.
Completion fluid
Completion fluid er den væske, som pumpes ned i boringen efter selve boringen er færdiggjort og man er
klar til completion og efterfølgende test af brønden. Formålet med completion fluid er primært at minimere
reservoirskader samt kontrollere reservoirtrykket. I tilfælde, hvor completion fluid er i forbindelse med
formationen, kan der i tillæg være krav omkring inhibering af formationen.
Completion fluid indeholder ingen, eller meget få, faste partikler. De faste partikler kan ødelægge
formationen, eller sætte sig fast i udstyr der installeres i brønden samt i produktionsfaciliteter, og kan
dermed reducere brøndens ydeevne.
Der findes en lang række completion fluids, som designes til det specifikke reservoir, temperatur, tryk,
brøndintegritet og completion udstyr. Eksempler på completion fluids kan være vand opblandet med NaCl
(saltvand), KCl (kaliumklorid) eller CaCl2 (calciumklorid).
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Hvilke mudderkomponenter eller -kemikalier anvendes til at kontrollere
muddervægten i M-I SWACO Danmark ApS' muddersystem?
Q

De sagkyndige bedes ved besvarelsen præcisere, om der anvendes forskellige
mudderkomponenter eller -kemikalier til vægtkontrol ved forskellige operationelle
faser, fx i borefasen og completion-fasen.

Det antages i besvarelsen, at spørgsmålet drejer sig om det specifikke KCl/glycol muddersystem, som blev
anvendt i Kvols-2/2A.
Borefase
Baryt bliver anvendt til at øge muddervægten. På grund af sin høje specifikke massefylde på godt 4 g/cm3
(til sammenligning har eksempelvis skifer en massefylde på 2,4-2,6 g/cm3) har baryt en meget effektiv
virkning, og forøgelse af muddervægt kan foretages hurtigt.
Completionfase
Ifølge bilag A var det planen, at screens, skulle installeres i ren drill-in fluid, hvorefter væsken i brønden
skulle udskiftes med completion fluid (fersk- eller saltvand), ref. spørgsmål P.
Under boring af reservoirsektionen var det planen, at der skulle anvendes drill-in fluid med CaCO3 som
produkt til at øge vægten (FloPro). Dette produkt kan opløses med syre og således sikre optimal oprensning
i reservoir.
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Hvilke egenskaber eller funktioner tilførtes M-I SWACO's boremudder via tilsætning af
kemikalier?
R

Det bedes herunder besvaret, om boremudderet var designet til at forhindre
indtrængen af væskefase fra mudder til formation, fx ved hjælp af fluid loss agents.

Egenskaber der tilførtes boremudderet
Under boring af Kvols-2/2A blev der tilsat kemikalier for bl.a.:


Øgning af muddervægten
Et af de essentielle formål med boremudder er, at sikre en balance mellem formations-, kollaps og
break-outgradienter og boremudderet, således at man undgår indtrængen af vand, olie eller gas i
boringen samt har en stabil formation. Dette gøres ved at justere muddervægten, således at man
altid har højere tryk mod formationen, man borer i.



Optimering af de reologiske egenskaber
Reologien i boremudderet afhænger i høj grad af mængden af faste partikler, som befinder sig i
boremudderet, og generelt er det således, at jo højere mængde af LGS & HGS (hhv. low og high
gravity solids), desto dårligere er de reologiske egenskaber.



Inhibering af skifer-/lerformationerne
Stabiliteten i formationen er en kompleks balance bestående af mekaniske og kemiske faktorer.
Den kemiske sammensætning skal kombineres således, at boremudderet har en inhibitiv virkning
på formationen, balanceret salinitet og der skal afsættes en effektiv filterkage, som holder
væskeinvasion ind i formationen på et minimum. Uagtet den kemiske sammensætning, skal
mudderet have den nødvendige vægt til at balancere formationstrykket.



Kontrol med fluid loss
Når boret gennemtrænger en permeabel formation vil boremudderet trænge ind i formationen, og
de faste stoffer vil danne en relativt uigennemtrængelig filterkage på borehulsvæggen. Fluid loss er
et mål for effektiviteten af filterkagen og beskriver mængden af væske, der kan trænge gennem
denne, som et resultat af differentialtrykket mellem formationen og den hydrostatiske
muddersøjle.

Nedenstående Tabel 13 beskriver funktionerne af de enkelte kemikalier, som blev tilført/anvendt ved
boringen af Kvols-2/2A.
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Tilført kemikalie
Baryt

Bentonit
KCl
Glykol
Lime
Natriumkarbonat
Duotec NS
MI Pac ELV
Sukker
Natriumbikarbonat
Citronsyre
G-seal
Kalk
Safe-Surf Y

EMI-1729
EMI-1705
Starglide

Funktion
Baryt (bariumsulfat) tilsættes boreprocessen for at gøre boremudderet tungere,
da det har en høj massefylde (på godt 4 g/cm3).
Herved opnås der det ønskede tryk på siderne i boringen, der f.eks. medvirker til
at mindske risiko for indtrængen af gasser og væsker fra omkringliggende
sedimenter. Kan endvidere reducere risikoen for kollaps af borehullet
Viskositetskontrol samt opbygning af mudderkage i 17-1/2” hulsektion
Inhiberende egenskab og tilfører salinitet
Inhiberende egenskab og lidt friktionsreducerende
pH kontrol, alkalint, udskiller karbonater i vandbaserede muddersystemer,
reducerer korrosion. Opløser ler og kan hindre gumbo
pH regulerende (på engelsk: Soda Ash) og reducerer calciumindholdet
Anvendes til at justere reologien/viskositetsdanner
Væsketabskontrol (fluid loss)
Forhindrer cement i at størkne utilsigtet
Materiale til udskillelse af calcium i vandbaserede muddersystemer samt mindre
effektiv pH regulerende
pH regulerende
Friktionsreducerende samt kan lukke sprækker i formationen, hvor boremudder
mistes
Vægtmateriale, som kan opløses af syre (på engelsk: calcium carbonate, CaCO3)
Rensekemikalie (sæbe), som kan opløse mudderfilm på foringsrør og
overfladeudstyr samt mudderkagen, som er opbygget på siden af hullet.
Kan anvendes i forbindelse med cementering og/eller rengøring af udstyr
Biocid til at forhindre bakterievækst i væsker (senere navngivet ”NoBug”)
Skumreducerende kemikalie (senere navngivet ”Nullfoam”)
Friktionsreducerende

Tabel 13: Egenskaber/funktioner ved kemikalier anvendt ved boringen af Kvols-2/2A.

Boremudderdesign med henblik på fluid loss kontrol
Fluid loss agent anvendes til opbygning af filterkage i permeable formationer. Kvaliteten af filterkagen kan
hjælpe med til at regulere hastigheden af væsketab til formationen, og boremudder bør være designet til at
deponere en tynd, lav-permeabilitet og lav-friktion filterkage for at begrænse invasionen af mudder ind i
formationen (Figur 22). Dette forbedrer hullets stabilitet og kan forhindre hulproblemer.

Figur 22: Forskellen på det hydrostatiske tryk fra
boremudderet og fra formationen danner et
differentialtryk, som kan drive væske fra
boremudderet ind i formationen (fluid loss).
Boremudder er designet til at danne en filterkage,
som reducerer mængden af fluid loss.

Figur 23: En god filterkage vil have lavt tab af
boremudder selv ved stort differentialtryk. En dårlig
filterkage lader en større mængde mudder komme i
kontakt med formationen, og et større differentialtryk
har en negativ effekt.
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Hvis der ikke er partikler/kemikalier, som kan danne en filterkage (mudderkage), vil boremudderet trænge
ind i formationen. Filterkagen bliver dannet af partikler og kemikalier i boremudderet og skal være tynd og
stærk, have lav friktionskoefficient og permeabilitet. En for tyk filterkage kan skabe store mekaniske
problemer og logs vil generelt være af dårlig kvalitet (Figur 23).
Boremudderet i Kvols-2 var designet til at opbygge filterkage ved anvendelse af kemikaliet MI Pac ELV og
dermed forhindre indtrængen af væskefase fra mudder til formation.
Fluid loss er del af M-I SWACOs daglige mudderrapportering (bilag PPP) og MI Pac ELV blev anvendt
gennem ler-/skifersektionerne i Kvols-2/2A. Figur 24 viser faktiske målinger for fluid loss for Kvols-2/2A (ref.
bilag PPP).

Figur 24: Faktiske målinger for fluid loss for Kvols-2/2A (ref. bilag PPP, M-I SWACO daglige mudderrapporter).

God praksis for fluid loss er en øvre grænseværdi på 4 ml per 30 minutter ved 6,8 bar. Ved de målinger som
ligger over grænseværdien blev mudderet tilsat MI Pac ELV.
Til trods for den store spredning er størsteparten af målingerne mindre end 4 ml pr. 30 minutter, som er
specifikationen for boremudderet. Kvaliteten af filterkagen kan dog have været af varierende kvalitet i
perioder, hvilket antydes i bilag 17T.
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Den sagkyndige bedes beskrive egenskaber og risici ved anvendelse af KCl-baseret
boremudder i en landbaseret geotermisk boring, og hvilke andre (inerte) alternativer
man har for at justere muddervægten?

KCl i boremudder anvendes til at neutralisere svellende lerbjergarter med høj kation-udskiftningskapacitet,
såsom smektit og veksellagsmineraler (hvor bl.a. smektit indgår som bestanddel). Årsagen er, at hydrerede
K-ioner er relativt små og dermed hurtigt vil kunne nå frem til og substituere de aktive dele af lermineralet.
Hvorvidt KCl muddersystemet kan anvendes uden baryt til at justere muddervægten, afhænger af
formationstrykket og kollapsgradienten. Det er vanligvis ikke muligt at anvende KCl alene, og for højere
muddervægte anvendes typisk baryt, som er inert.
Baryt i sand/silt-fraktionen vil med tiden synke til bunds i boringen, hvis denne ikke cirkuleres igennem over
længere tid. Hermed opstår en boreteknisk uønsket situation, nemlig at muddervægten bliver meget høj i
bunden, mens den reduceres til under det ønskede i toppen af det åbne hul, og det hydrostatiske tryk kan
som følge heraf komme under kollapstrykket.
Andre inerte alternativer har ikke samme massefylde, hvorfor der vil skulle tilføres større mængder
kemikalier, der påvirker mudderets egenskaber i form af en højere procentdel faste partikler. Dette kan
have en signifikant betydning for omkostningerne, samt for tiden det vil tage at foretage nødvendige
justeringer af muddersystemet.
Anvendelsen af KCl er meget almindelig i boringer både på land og offshore. Mængden af KCl som tilsættes
boremudderet skal tilpasses den enkelte boring. Et for lavt niveau vil mindske den inhiberende effekt, med
risiko for nedbrydning af formationen. Et for højt KCl niveau kan have den effekt, at skiferformationen
’krymper’, primært grundet ionbytning. Denne proces kan øge permeabiliteten, og ændrer deformationen
og muligvis også styrken af skiferformationen.
Simuleringer af ’krympningen’ omkring hullet viser, at stabiliteten vil stige med stigende KCI koncentration,
men ved for høj koncentration, kan der tilføres spændinger i formationen, hvilket øger risikoen for
ustabilitet og øger hastighed på potentielt skadelige virkninger (AL-Bazali, 2013; Fink, 2012; Horsrud et al.,
1998).
Sagkyndige finder det ikke sandsynligt, at KCl kan påvirke stabiliteten af kaolinit, som beskrevet i bilag 17
side 12, da dette lermineral er langt mindre sensitivt sammenlignet med smektit (Talukdar & Gogoi, 2015).
Af faglitteratur fremgår det, at en høj pH-værdi (f.eks. 10,5) potentielt kan få kaolinit til at udvikle
tilstrækkeligt højt elektrisk potentiale, som kan få det til at løsne sig fra overfladen af sandkorn og dermed
reducere styrken af formationen. Ved at holde pH under denne værdi, kan den ødelæggende virkning
reduceres eller elimineres (Mohan et al., 1993). Hvorvidt en tilsvarende effekt kan finde sted i lerskifre
indeholdende kaolinit er uvist.
I Kvols-1 Completion rapporten (bilag 17A), beskrives saliniteten ved ca. 2.432 m til 155.000 ppm NaCl
(baseret på logberegning), hvilket kan indikere, at saliniteten i boremudderet anvendt i Kvols-2/2A har
været mindre end formationsvandets salinitet. Såfremt dette er tilfældet, vil der kunne ske en osmotisk
effekt, som kan reducere styrken af ler-/skiferformationerne. En lang række rapporter/studier viser denne
effekt, men effekten bliver reduceret ved anvendelse af KCl fremfor eksempelvis NaCl.
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Det skal dog bemærkes, at saliniteten ikke kan beskrives som indholdet af KCl alene, men skal beregnes
som det samlede Cl- niveau, hvilket i Kvols-2/2A var ca. 105.000 ppm og ikke >200 kg/m3 som beskrevet i
bilag 17.
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Den sagkyndige bedes om muligt redegøre for hvilke konsekvenser i henseende til ROP
for Kvols-2 det anvendte boremudder (svar på spørgsmål 12) har haft?

Sagkyndige finder det ikke sandsynligt, at anvendelsen af det planlagte boremudder har en direkte
konsekvens på boreraten (rate of penetration, ROP), men boreraten afhænger af en lang række parametre,
hvoraf vedligeholdelse af boremudderet og specifikationerne for boremudderet er essentielle.
Det efterfølgende redegør for nogle af konsekvenserne for ROP pga. det faktisk anvendte boremudder.
Der er ifølge bilag 48 (SDC End of Well report), PPP (M-I SWACO daglige mudderrapporter), SSS (daglige
borerapporter for Kvols-2) og TTT (daglige borerapporter for Kvols-2A) flere gange rapporteret om bit
balling/gumbo samt blokering af borestreng i 17-1/2” hullet og den øvre del af 12-1/4” hullet, hvor ’prehydrated bentonite’ (PHB)-mudder blev anvendt. Dette kan have en mekanisk effekt på boringen, som vil
resultere i nedsat ROP, hvilket er illustreret i nedenstående Figur 25.

Figur 25: Ved en delvis blokering af borestreng og/eller bit, vil der opstå en "pump-off" effekt (resulterende kraft), som
vil forsøge at løfte borestrengen.

Den mekaniske effekt, som forhindrer vægtoverførsel til borekronen, vil være en funktion af pumperater.
Faste partikler i boremudderet i form af LGS (low gravity solids) har en negativ effekt på ROP og i Kvols2/2A er der forholdsvis høj LGS rapporteret gennem 12-1/4” og 8-1/2” hulsektionerne. God borepraksis er,
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at man ikke overskrider en LGS% på 5-7% under borefasen, men i Kvols-2/2A blev der rapporteret værdier
op til 12,9% (mudderspecifikationen var max. 7%, jf. Bilag AA).
Nedenstående Figur 26 viser dybden som funktion af de daglige målinger for LGS%.

Figur 26: Målinger fra Kvols-2/2A vedrørende mængden af LGS i boremudderet.. M-I SWACOs boremudderprogram
specificerede maksimum 7% LGS som indikeret med den røde streg.

Høj mængde LGS kan bl.a.:
 have reducerende effekt på boreraten
 give højere friktion (dermed pumpetryk) på grund af faste partikler i boremudderet
 danne tyk/klistret mudderkage, som kan besværliggøre retningsboring samt medvirke til
fastsiddende udstyr
 give højere surge og swab tryk i boringen som kan have negativ effekt på formationen
 medvirke til dårligt cementjob, da filterkagen er tyk og spacer/cement ikke vil fjerne denne
tilstrækkeligt og give god forsegling med formationen
 medvirke til bit balling og/eller blokering af borestrengskomponenter
 resultere i forhøjet drejningsmoment
En nærmere analyse af LGS sammenholdt med MBT data kan medvirke til at give et billede af, hvorvidt det
primært er reaktive formationer og/eller ler/skifer partikelspredning i væsken (dispersion), som finder sted.
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Findes der efter den sagkyndiges opfattelse andre typer boremudder, (der ligeledes
forudsættes at opfylde de miljømæssige krav til en landbaseret geotermisk boring),
som alt andet lige havde været bedre egnet for Kvols-2 end den faktisk anvendte?

Muddersystemer kan opdeles i vand- og oliebaserede systemer. Begge typer systemer kan, som
udgangspunkt, opfylde de miljømæssige krav til en landbaseret boring, og kan anvendes med behørige
godkendelser fra myndighederne.
Tophullet bores med vandbaseret boremudder for beskyttelse af grundvandet. Sagkyndige er enige i valget
af PHB-mudder til denne sektion, da det er det billigste og bedst egnede muddersystem til tophullet.
Nedenstående besvarelse tager udgangspunkt i 2011 og ikke i den videre teknologiske udvikling frem til
dags dato.
Vandbaseret boremudder
Der findes andre vandbaserede muddersystemer, som har en inhiberende effekt på ler-/skiferformationer,
og et af disse er M-I SWACOs ULTRADRIL.
Der var begrænset erfaring i anvendelse af dette alternativ til KCl/glycol landboringer i Danmark, hvor alene
KCl, NaCl og polymer muddersystemer havde været anvendt. Det ville derfor have krævet en del forarbejde
før en evaluering kunne pege på ULTRADRIL, som et teknisk og økonomisk realistisk alternativ.
Det er ikke muligt for sagkyndige at vurdere, hvorvidt M-I SWACO har anbefalet ULTRADRIL i forbindelse
med tilbudsgivningen, men den endelige aftale mellem Viborg Fjernvarme og M-I SWACO nævner ikke
anvendelsen af ULTRADRIL som alternativ.
Oliebaseret boremudder
Et oliebaseret boremuddersystem kunne være et alternativ til KCl/glycol systemet, da denne type
boremudder reducerer risikoen af svellende ler- og skiferformationer. Denne muddertype anvendes
rutinemæssigt offshore, men ikke på land i Danmark.
Der er ikke noget miljømæssigt i vejen for anvendelse af oliebaseret boremudder på land, men naturligvis
skal alle godkendelser være på plads, og boreriggen og boreplads skal være godkendt til anvendelse af
denne muddertype, således at risikoen for spild minimeres.
Oliebaseret mudder er væsentligt dyrere i købspris sammenlignet med KCl/glycol, dog vil den samlede
boremudderudgift ved anvendelse af oliebaseret boremudder blive reduceret på grund af typisk kortere
boretid og højere tilbagekøbspris af mudderet. Den samlede omkostning vil alligevel være væsentlig højere
ved anvendelse af oliebaseret boremudder sammenlignet med et KCl/glycol muddersystem.
Anvendelse af et oliebaseret muddersystem vil kræve grundig planlægning, ikke alene for boringen men
også for håndtering af mudder på boreriggen samt borepladsdesign.
Et nul-udlednings set-up skal være implementeret på riggen, og borepladsen skal være designet og anlagt
med impermabel membran under borepladsen for at sikre mod udslip og forurening.
Godkendelsesprocessen for kemikalieanvendelse på land samt deponering kan forventes at være en
langstrakt proces, og skal derfor have været lagt ind i planlægningen på et tidligt tidspunkt.
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Såfremt spørgsmål 17 besvares helt eller delvis bekræftende bedes den sagkyndige
oplyse hvilke(n) type(r) boremudder (der ligeledes forudsættes at opfylde de
miljømæssige krav til en landbaseret geotermisk boring), der kunne have været
anvendt ved Kvols-2?

Sagkyndige mener, der findes et realistisk boremudderalternativ, som er M-I SWACOs ULTRADRIL system.
Det var i 2011 til rådighed og var anvendt på en række land- og offshoreboringer i Europa. Anvendelsen af
dette system ville kræve miljøgodkendelse af en række kemikalier, hvilket kunne være en begrænsende
faktor.
ULTRADRIL er et vandbaseret muddersystem designet for reaktive skifer- og lerformationer på land og
offshore. ULTRADRIL systemet har en høj inhibitiv effekt for meget reaktive formationer, og det anvendes i
dag i brønde, som tidligere blev boret med oliebaseret borevæske.
Systemet indkapsler borespåner med en tynd polymerbelægning, som forhindrer skifer/ler i at blive opløst,
hvilket reducerer behovet for fortynding og bortskaffelse af store væskevolumener.
I dag har ULTRADRIL systemet med succes været anvendt, på land og offshore i Danmark, i sektioner med
reaktive ler-/skiferformationer.
Oliebaseret boremudder kunne have været et alternativ til KCl, men under planlægning af boringen er der
ikke nogen gyldig grund (operationel/økonomisk) til, at et oliebaseret muddersystem skulle have været
valgt fremfor KCl/glycol.
Som beskrevet i spørgsmål 17 kunne et oliebaseret muddersystem have været anvendt, men det er
sagkyndiges vurdering, at de yderligere godkendelser fra myndighederne, samt design af borerig og
boreplads ville kræve en lang tidshorisont i planlægningsfasen.
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Hvis spørgsmål 17)-18) besvares bekræftende, bedes det præciseret, på hvilke
punkter det pågældende alternative boremudder eller boremuddertype adskiller sig
fra M-I SWACO Danmark ApS' muddersystem, og hvilke andre eller ændrede
egenskaber det alternative boremudder har set i forhold til M-I SWACO's.
S

Det bedes herunder besvaret, (i) hvem der i 2011-2012 forhandlede det pågældende
alternative muddersystem, (ii) om det pågældende alternative muddersystem er
blevet anvendt til dybe devierede boringer i den danske undergrund (referencer til
den/de pågældende boringer bedes da oplyst), og (iii) hvad omkostningerne til det
pågældende alternative muddersystem ville være.

Under henvisning til besvarelsen af spørgsmål 17 og 18 mener sagkyndige, at ’pre-hydrated bentonite’
(PHB-) og KCl/glycol boremuddersystemerne, under de givne omstændigheder, var de bedste valg for
boremudder til Kvols-2 boringen.
ULTRADRIL var et alternativ, men ville dog kræve væsentlig mere forberedelsestid, samt betyde yderligere
omkostninger for operationen.
ULTRADRIL er et vandbaseret muddersystem designet for reaktive skifer- og lerformationer på land og
offshore. ULTRADRIL systemet har en høj inhibitiv effekt for meget reaktive formationer, og det anvendes i
dag i boringer, som tidligere blev boret med oliebaseret borevæske.
Systemet indkapsler borespåner med en tynd polymerbelægning, som forhindrer skifer/ler i at blive opløst,
hvilket reducerer behovet for fortynding og bortskaffelse af store væskevolumener.
i)

Forhandler
ULTRADRIL er ligesom KCl/glycol muddersystemet et M-I SWACO system, som var på markedet
i 2011. Det er derfor M-I SWACO, som forhandlede dette system.

ii)

Anvendelse
I 2011 var systemet ikke anvendt i dybe, devierede boringer i den danske undergrund.

iii)

Omkostninger
Det er ikke muligt at få 2011 prislister for ULTRADRIL fra forhandleren, men baseret på
prisudviklingen, er merprisen for ULTRADRIL estimeret til at være 40%-70% i forhold til
KCl/glycol muddersystemet.
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Var manglen på forbrug af KCl under boreoperationen efter den sagkyndiges
opfattelse et tegn på, at der ikke var formationer, der forbrugte KCl, og således en
indikation af, at der ikke var betydelige ’reaktive’ smektitiske formationer til stede
under boringen? Der henvises navnlig til e-mail af 20. marts 2012 M -I Swaco til Ross
(bilag 8)?

Det planlagte niveau af KCl i Kvols-2 var 200-220 kg/m3, hvilket er i den høje ende af niveauet almindeligvis
anvendt ved boringer i Fjerritslev Fm (>180 kg/m3, ref. bilag 8).
Nedenstående Figur 27 viser KCl og K+ niveauet som funktion af boringens forløb.

Figur 27: Niveauet af KCl og K+ som funktion af boringens forløb. Det planlagte KCl interval var 200-220 kg/m3 (vist
som grønt areal). Det tilsatte KCl pulver og KCl premix er angivet som orange og grå prikker, hvilket indikerer de
tidspunkter, hvor tilsætning var nødvendig for at holde det planlagte KCl niveau.

Som det kan ses, blev der i Kvols-2/2A relativt ofte tilsat KCl, og rapporterne fra M-I SWACO (bilag PPP),
beskriver også nødvendigheden af tilsætning af KCl for at kunne holde det planlagte K+ (KCl) niveau.
Dette indikerer, at der var et vist forbrug af K+ under boringen, men ud fra informationerne, som er til
rådighed, kan det ikke præciseres, hvor stort dette forbrug har været.
Jf. bilag NNN (XRD analysis), er der observeret smektit i Fjerritslev Fm, dog kan det ud fra XRD analyserne
ikke defineres, hvor stor andelen af reaktiv smektit er, og om disse er i betydelige mængder. I bilag 17S
(Geological End of Well rapport) beskrives der endvidere reaktive (svellende) lersten i Fjerritslev Fm, som
påviser tilstedeværelsen af smektit, men ej heller kvantiteten heraf.
Sagkyndige vurderer, at der er et vist forbrug af K+ og dermed tilstedeværelse af reaktive formationer. Det
er dog ikke muligt at kvantificere det faktiske forbrug og mængden af ’reaktive’ smektitiske formationer.
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I forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 19) bedes det besvaret på baggrund af
registreringerne vedrørende KCl i End of Well Report indtil den 20. marts 2012
udarbejdet af M-I SWACO Danmark ApS, om der blev forbrugt KCl under boringerne
(bilag AA).

M-I SWACOs End of Well report beskriver forbruget af KCl per dag (KCl pulver og KCl premix). Forbruget kan
ikke direkte korreleres til optag af K+ i formationen, da hullet bores dybere, og der derfor anvendes mere
boremudder, som opbygges af enten KCl pulver eller KCl premix.
Bilag PPP (M-I SWACO daglig rapportering) indeholder mere detaljeret information vedrørende forbrug af
bl.a. KCl på daglig basis. Det fremgår, at der ved flere lejligheder blev tilsat KCl på grund af et for lavt niveau
i forhold til planlagt, hvilket også fremgår af nedenstående Figur 28. Dette indikerer, at der var et reelt
forbrug af K+ under boreoperationen.

Figur 28: Niveauet af KCl og K+ som funktion af boringens forløb. Det planlagte KCl interval var 200-220 kg/m3 (vist
som grønt areal). Det tilsatte KCl pulver og KCl premix er angivet som orange og grå prikker, hvilket indikerer de
tidspunkter, hvor tilsætning var nødvendig for at holde det planlagte KCl niveau.
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Hvilke hensyn er relevante at balancere mod hinanden, når der skal fastlægges en
boremuddervægt for en dyb devieret boring i den danske undergrund?

Boremuddervægten bestemmes ud fra flere parametre, som definerer et ”muddervægtsvindue”, hvilket
definerer den mindste og maksimale muddervægt, som kan anvendes i en vilkårlig boring for at holde
borevæggen på plads, men uden at lave sprækker i denne pga. for høj muddervægt.
Minimumvægten defineres bl.a. af:
 Forebyggelse af formationskollaps
Formationen skal støttes af en muddervægt, som er højere end kollapstrykket for formationen.
Denne værdi vil afhænge af den enkelte formation som gennembores, vinkel og retning af
boringen, muddertype, boreteknologi m.v.
Kollapskurver beregnes i forbindelse med geomekaniske studier, og vil være baseret på
referenceboringer og forståelse af den lokale geologi. I Kvols-2 boreprogrammet (bilag A) er denne
kurve ikke defineret.


Brøndkontrol
Muddervægten skal være højere end trykket i formationen, således at der altid er et højere
hydrostatisk tryk i boringen, som modvirker indstrømning af formationsvæske og/eller -gas.

Maksimumvægten defineres bl.a. af:
 Forhindring af formationsfrakturering
Ved for høj muddervægt vil der være mulighed for dannelse af frakturer i formationen.
Frakturkurver vil afhænge af formationen som gennembores, og vil bestemmes ud fra
referenceboringer og et eventuelt geomekanisk studie. I Kvols-2 boreprogrammet (bilag A) er
denne defineret som 85% af overburden, hvilket sagkyndige vurderer er en rimelig antagelse.


Risiko for ustabilitet/break-out i formationen
Inden formationen frakturerer, vil den i mange tilfælde allerede være blevet svækket i bestemte
retninger, og der vil forekomme tab af boremudder til formationen. Break-outkurver beregnes i
forbindelse med geomekaniske studier, og vil være baseret på referenceboringer og forståelse af
den lokale geologi. I Kvols-2 boreprogrammet (bilag A) er denne kurve ikke defineret.



Operationelle hensyn
Dette kan være den tilladte tolerance for ECD (ækvivalent muddervægt under cirkulation) og
fastsiddende udstyr (differential sticking, stuck pipe; difference mellem poretryk og statisk
muddervægt).

Baseret på ovenstående kan muddervægtsvinduet defineres, som vist i Figur 29 nedenfor.
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Figur 29: Sammenhæng mellem formationsgradient, kollapsgradient, frakturgradient og break-out samt definition af
muddervægtsvindue.
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Er der et eller flere hensyn, som vejer tungere end de andre, og som derfor bør
tillægges afgørende betydning ved fastlæggelsen af muddervægten?

Sagkyndige antager, at besvarelsen skal tage udgangspunkt i Kvols-2 og ikke er et generelt gældende
spørgsmål.
Muddervægten skal vælges under hensyntagen til følgende faktorer, i prioriteret rækkefølge, som er
beskrevet i besvarelse af spørgsmål U:





Kollaps af formation
Frakturering af formationen
Formations-ustabilitet/break-out
Brøndkontrol

Fastlæggelse af muddervægt kan i mange tilfælde diktere dybden for de enkelte foringsrør, hvorved
muddervægten kan justeres uden risiko for ovenstående hensyn.
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W

Hvad er risikoen ved at anvende en muddervægt, der er henholdsvis for høj og lav?

Ved for høj muddervægt er der risiko for frakturering af formationen, formations-ustabilitet/break-out,
fastsiddende udstyr (differential sticking, stuck pipe) og mistet boremudder (Figur 30).
Ved en for lav muddervægt risikeres kollaps af formationen, og hvis muddergradienten er lavere end
formationstrykket, kan der indtrænge formationsvæske/gas, som kan forårsage en udblæsning (kick).
Den ultimative konsekvens heraf er, at man måske ikke kan nå sit boremål – eller mister hullet – og derfor
må genbore sektionen via et sidetrack.

Figur 30: Sammenhæng mellem formationsgradient, kollapsgradient, frakturgradient og break-out samt definition af
muddervægtsvindue.
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X

Hvilke data anvendes sædvanligvis til at fastlægge muddervægten, før boringerne
starter?

Før en boring påbegyndes (i planlægningsfasen), anvendes information fra referenceboringer og
undergrundsrapporter til at fastlægge den planlagte muddervægt for boringen.
Referenceboringer indeholder information om anvendt muddervægt og muddertype samt de problemer og
resultater som blev opnået. Relevante informationer vedrørende muddervægtsbestemmelse inkluderer
bl.a.
 Muddervægt
 Mudderspecifikationer
 Tab af boremudder samt mulig tilbagestrømning (gain)
 Gennemborede formationer (lithologi)
 Beskrivelse af borespåner (herunder cavings)
 Gasniveau
 Klæbende formation (sticky/svellende)
 Fastsiddende udstyr
Det er god praksis, at ovenstående informationer, som ligger til grund for bestemmelse af muddervægten
før en boring starter, vil være sammenfattet i en referenceboringsrapport (offset review).
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Y

Hvilken muddervægt (eller -vægte, eller muddervægtinterval) er efter de sagkyndiges
erfaringer anvendt ved tidligere dybe devierede boringer i den danske undergrund?

Nedenstående Figur 31 viser et antal lodrette og skrå landboringer, som alle har gennemboret Fjerritslev
formationen.
Muddervægten har varieret en del, helt ned til 1,13-1,16 sg for de første lodrette boringer udført i
1950’erne og op til 1,40 sg anvendt i flere skrå boringer.
Figur 31 viser en række boringer, som er foretaget gennem Fjerritslev Fm. Disse er vist kronologisk, og det
kan ses, at der er en tendens til, at muddervægten er øget i takt med at der bores skråt. For de fire boringer
med genborede sektioner ses det, at en forøgelse i muddervægten generelt har resulteret i fuldførelse af
boringerne.

Figur 31: Muddervægt gennem Fjerritslev formationen for en række landboringer i Danmark. De skrå boringer er vist
med vinkelangivelse, de øvrige boringer er lodrette. Boringer vist som orange er opgivet pga hulproblemer.
Muddervægten anvendt i det efterfølgende sidetrack er vist med stiplede linjer til den næste boring.
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Æ

De sagkyndige bedes gennemgå GEUS-NOTAT af 8. december 2011 med titlen
”Revised estimation of formation pressures in the Kvols structure” (bilag WW) og
besvare, om GEUS’ beregninger indgår i ”Figure 7 Kvols-2 Pressure Prognosis” i det af
Energistyrelsen godkendte boreprogram (bilag A, side 31)?
Det bedes herunder besvaret, hvad de farvede linjer i Figure 7 markerer.

Gennemgang af GEUS-NOTAT ”Revised estimation of formation pressures in the Kvols structure”
GEUS har estimeret formationstrykket i Kvols-2 ud fra hovedsagligt Kvols-1 informationer. Porøsiteter i
kalkformationen er anvendt fra den nærvedliggende Linde-1 boring.
Formationstoppene er importeret fra logtolkningen i Kvols-1 og massefylden for formationerne er, ifølge
bilag WW, baseret på gennemsnitsværdier på henholdsvis 2,60 g/cc for skiferformationer til 2,65 g/cc for
ren sandsten. Massefylde for kalk er estimeret til 2,71 g/cc.
Det bemærkes, at tabel 1 i bilag WW har andre massefylder angivet, og at disse er anvendt i de endelige
trykprognoser. Disse massefyldeværdier er tæt på de værdier, som er angivet i Kvols-1 End of Well report
(bilag 17A) i intervallet fra ca. 1.770 m til ca. 2.600 m.
Ved at beregne vægten for de enkelte formationer (lithologisk søjle) beregnes en totalvægt, som benævnes
’overburden’. Den er det maksimale tryk, som formationen kan holde tilbage for en given dybde.
Frakturkurven er beregnet som en %-del af overburden (85%), hvilket er et estimat, da få frakturdata er til
rådighed. Denne antagelse kan være et godt estimat under forudsætning af, at bjergarten er
sammenhængende og ikke f.eks. er fraktureret pga. Neogen hævning (se spørgsmål G).
Det vides ikke, hvorfor bilag WW ikke inkluderer det leak off punkt, som er rapporteret ved 9-5/8”
foringsrøret i Kvols-1. Ligeledes synes det mangelfuldt, at generelle leak off og trykdata for boringer i Midtog Nordjylland ikke er medtaget.
Formationstrykket er baseret på en hydrostatisk gradient fra overfladen ned til Gassum formationen. GEUS
har inkluderet et trykpunkt ved ca. 2.432 m (bilag 17A, side 26), som viser et overtryk i den nedre del af
boringen. Det er uvist hvordan GEUS har tolket start og tykkelse af sektionen med overtryk. Endvidere er
muddervægten angivet til 1,30 sg under denne test, hvilket ikke er rapporteret i bilag WW.
Det skal endvidere bemærkes, at bilag WW estimerer en salinitet på 100.000 ppm NaCl i kalken, men
nævner ikke saliniteten, som i Kvols-1 er beregnet til ca. 155.000 ppm NaCl i 2.432 m dybde (bilag 17A, side
26).
Ud fra de estimerede formations-, overburden- og frakturtryk kan der tegnes et tryk-dybde kurvesæt for de
tre nævnte parametre (bilag WW, figur 1). Ud fra disse kurver kan trykgradienten beregnes, hvilket er
kurven, som er inkluderet i boreprogrammet (bilag A, side 31).
Sagkyndige har bemærket, at bilag A, side 31 er fejlbehæftet med følgende:




”Frac MW SG” kurven skulle være ”Overburden”
”85% Safety Limit” er ikke korrekt beregnet som 85% af Overburden
Der er indtegnet en gradient fra 2.000 m gennem trykpunktet, som blev taget i Kvols-1, hvilket der
ikke er datagrundlag for
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Beskrivelse af figur 7 i boreprogrammet
Nedenstående figur er fra: bilag A (boreprogram), side 31/figur 7.

Figur 32: Formations-, fraktur- og overburdengradient for Kvols-2 boreprogrammet (bilag A).

Følgende er en forklaring på de enkelte, farvede kurver i Figur 32 ovenfor:
 Den blå kurve (A) angiver det forventede tryk i formationen (dvs. poretrykket).
Som det fremgår, er trykket hydrostatisk (svarende til en saltvandssøjle), i formationerne ned til ca.
2.000 m, hvorefter der er indikeret en mulig trykstigning svarende til ca. 1,11 sg ved 2.432 m.
 Den røde kurve (C) er overburden
Dette er trykket af de ovenpå liggende formationer. De enkelte formationer har forskellig
massefylde, og derfor beregnes denne for de forskellige jordlag, som gennembores. Det skal
bemærkes, at den røde kurve er fejlagtigt angivet med betegnelsen ’Frac MW’.
 Den grønne kurve (B) er frakturkurven
Denne skulle være beregnet som 85% af overburden (den røde kurve), men dette er ikke tilfældet,
og kurven ligger for højt, sammenlignet med den korrekte 85% kurve.
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Ø

Lå den faktisk anvendte muddervægt ved Kvols-2 boringerne inden for intervallet
mellem den blå og grønne linje (drilling window) i boreprogrammets Figure 7?

Det bekræftes, at muddervægten i Kvols-2/2A boringerne lå inden for intervallet mellem den blå linje
(poretrykket) og den grønne linje (85% safety limit). Dette interval er dog ikke ”drilling window”, da dette
ligger mellem kollaps- og break-outkurverne (se besvarelsen af spørgsmål U), som ikke er defineret i Kvols-2
boreprogram.
Nedenstående Figur 33 viser muddervægten indsat i boreprogrammets figur 7 (bilag A).

Figur 33: Formations, overburden og frakturgradient for Kvols-2. De faktiske muddervægte (bilag PPP, M-I SWACO
daglige mudderrapporter) er indsat som blå og orange punkter for henholdsvis Kvols-2 og Kvols-2A. Alle de målte
muddervægte ligger mellem formationsgradienten og frakturgradienten.

Det skal bemærkes, at boreprogrammets figur 7 er behæftet med fejl, som beskrevet under spørgsmål Æ.
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20

Finder den sagkyndige, at de historiske boredata rapporteret fra Års-1 (bilag 20 og
bilag 41, 41A, 41B, 41C), hvis disse havde været inddraget i planlægningen af Kvols-2
frem til borestart, alt andet lige burde have medført valg af en anden type
boremudder?

De historiske data fra Aars-1 boringen ville have været relevante at inddrage i planlægningen af Kvols-2, da
denne boring ligger mindre end 35 km fra Kvols-2 og var planlagt som en skrå boring.
Med boringen blev der gjort en del relevante erfaringer i forhold til boretekniske og geologiske
udfordringer, herunder også anvendelse af flere forskellige muddersystemer. Der anvendtes limebaseret
ligninsulfat uden succes og til sidst KCl boremuddersystemer i sideboring Aars-1D.
Ved anvendelse af KCl blev der tillige tilsat NaCl, og Cl- niveauet kan have bevirket, at mudderet har været i
omtrent optimal balance med formationsvandet på respektive dybder.
Det noteres, at det i Aars-1 lykkedes at bore ca. 30 grader afbøjet gennem Fjerritslev Fm til Gassum
reservoiret i Aars-1C med lave muddersaliniteter (som i Kvols-1) – dog med stort besvær og betydelige
forsinkelser og dårlig hulkvalitet. Aars-1C måtte dog opgives på grund af fastsiddende udstyr i borehullet.
Det blev herefter besluttet at bore Aars-1D som omtrent lodret boring med KCl mudder. Boringen blev
herefter boret til planlagt dybde med udfordringer og forsinkelser.
I Aars-1 blev boringen udført ’ind i’ en struktur, hvilket gør, at den effektive borevinkel blev mindsket,
hvilket måske kan forklare, hvorfor ST-3 i Aars-1 med nød og næppe nåede sit slutmål.
I Kvols-2, derimod, boredes der ’væk fra’ en struktur, hvorved den effektive borevinkel i forhold til
lagdelingen i Fjerritslev Fm øgedes med ca. 12 grader - og dermed blev den effektive sammenhængskraft i
denne boring langt mindre (Figur 34).

Borevinkel
35°

Formationsvinkel (dip)
12°

Effektiv borevinkel
47°

Figur 34: Boring i samme retning som formationsdip øger den effektive borevinkel, og dette kan være problematisk i
ustabile, lagdelte bjergarter, der vil være nemmere at gennembore tilnærmelsesvis vinkelret på lagdelingen.

Historiske boredata fra Aars-1 boringen giver information vedrørende boremudderets specifikationer og
vægt i skrå boringer og i den lodrette Aars-1D, samt effekten af boremudderet i forhold til de eksponerede
formationer, herunder saliniteten.
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Sagkyndige mener ikke, at anvendelsen af Aars-1 historiske boredata ville have ført til anvendelse af et
andet muddersystem, men kendskab til data ville sandsynligvis kunne have sat fokus på:
 vinklen på brøndsporet (og hermed den effektive borevinkel i forhold til Fjerritslev Fm)
 specifikationerne for KCl muddersystemet
 saliniteten i boremudderet
Det er ydermere sagkyndiges vurdering, at det udfra Aars-1C/-1D er usikkert, om der kan afledes en ideel
muddervægt for de pågældende brøndspor, som sikrer en problemfri boring.
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Ved besvarelsen af spørgsmål 20) bedes de sagkyndige redegøre for, hvilket
boremudder der blev anvendt ved boringen af Års-1.
Å

Det bedes herunder besvaret, om der blev tilsat kemikalier til boremudderet, og i
bekræftende fald fra og med hvilken boredybde, for at tilføre boremudderet
egenskaber svarende til de egenskaber, der tilførtes Kvols-2 boremudderet ved
tilsætning af kemikalier.

Ved Aars-1 blev der anvendt henholdsvis et limebaseret, et ligninsulfat og et KCI muddersystem.
Aars-1
•Bentonitmudder

Aars-1A
•Bentonitmudder

Aars-1B

Aars-1C

•Limebaseret
lignosulfate

•Limebaseret
lignosulfate

Aars-1D
•KCl/NaCl

Af bilag 41, 41A, 41B, 41C fremgår det, at der i Aars-1 boringen blev anvendt kemikalier til at opbygge en
filterkage samt tilsat et friktionskemikalie for at mindske drejningsmomentet. Derudover blev der ved Aars1 tilsat kemikalier for at reducere tab til formationen (fluid loss agent).
I Aars-1 boringen blev der tilsat kemikalier til opbygning af filterkage fra omkring 1.700 m. I Kvols-2 blev
muddersystemet skiftet til KCI mudder omkring 1.550 m og KCI muddersystemet ligeledes tilsat kemikalier
til at opbygge en filterkage.
Der blev i Aars-1 tilsat et friktionskemikalie fra omkring 2.500 m. Tilsætning af friktionskemikalier er ikke
geologisk betinget, det er udelukkende en mekanisk egenskab, som ønskes herved. I Kvols-2 blev der brugt
tilsvarende kemikalier fra omkring 2.300 m (G-seal og Starglide), for at nedbringe drejningsmomentet og få
vægt tilført borekronen.
Ved det sidste sidetrack på Aars-1 blev der boret med et KCI muddersystem. Denne sektion er boret næsten
lodret. Det saline indhold fra KCI ligger lavere i Aars-1 boringen end i Kvols-2/2A, hvorimod andelen af salt
ligger betydelig højere i Aars-1 boringen end i Kvols-2/2A. Nedenstående Tabel 14 viser det saline indhold i
henholdsvis Aars-1D, Kvols-2 og Kvols-2A.

KCl niveau
Cl- niveau

Aars-1D
160-210
90-140

Kvols-2
200-225
90-110

Tabel 14: Angivelse af saliniteten i henholdsvis Aars-1D, Kvols-2 og Kvols-2A
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Kvols-2A
190-220
95-110
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På baggrund af uddrag af slutrapporterne for Sønderborg-1, Sønderborg-2 samt
Margretheholm-2 (bilag S) bedes den sagkyndige oplyse om erfaringerne herfra,
efter den sagkyndiges opfattelse, var relevante ved forberedelsen til boring af Kvols2.
21

Den sagkyndige bedes i den forbindelse specielt vurdere eventuelle boretekniske
konsekvenser af kombinationen af 1) høj salinitet (og densitet), 2) lav ROP, og 3) lang
eksponeringstid mellem boremudder og formation? Der henvises særligt til Bilag S,
hvor det for Margretheholm-2 anføres, at KCl "was maintained at over 150 kg/m3”,
og lidt senere: ”The bit was pulled at 2977m due to low ROP".

Både Sønderborg-1, Sønderborg-2 og Margretheholm-2 er skrå boringer med en vinkel på ca. 30 grader. Ud
fra de boretekniske forhold er alle tre boringer derfor relevante at inkludere som referenceboringer. Alle
tre boringer er udført i nyere tid, hvilket gør dem mere relevante end de ældre brønde, da de tre boringer
brugte tilsvarende udstyr og boremudder som anvendt i Kvols-2.
Ifølge GEUS var Sønderborg-1/1A og -2 ikke frigivet for indkøb i 2011. Der er dog i det efterfølgende ikke
taget stilling til, hvorvidt data var til rådighed gennem andre partnere.
Referencebrønd

Kort resume af tekniske erfaringer

Magretheholm-2

Fjerritslev Fm blev gennemboret i intervallet 1.752 m – 1.824 m med henholdsvis 17-1/2”
og 12-1/4” hulsektion.
Muddersystemet var KCl med et KCl niveau på ca. 100 kg/m3 gennem Fjerritslev
formationen, men blev hævet senere i boringen til ca. 150 kg/m3.
Muddervægten var 1,25 sg som blev hævet til 1,30 sg gennem Fjerritslev formationen på
grund af cavings. Tekst fra Margretheholm-2 rapporten:
“With 1.25 sg mud weight, there was a high volume of sharp splintery cavings and rounder
flat cavings from the Fjerritslev formation. The mud weight was increased to 1.28 sg with
no changes observed in the volume of cavings. The mud weight was increased further to 1.3
sg where the volume of ‘splintery’ cavings was significantly reduced.”
Dette står dog i kontrast til mudderingeniørens rapport for samme periode som nævner:
”Setting the 13-3/8” higher than planned left the Fjerritslev shales exposed for the 12-1/4”
hole section.
This resulted in having to keep the mud weight high enough to prevent splintered shales
falling into the hole. The shale was drilled with 1.25 sg (1.15 sg in MAH-1) and immediately
the mud weight raised to 1.30 sg. However no evidence of the typical cavings were
observed and the decision was based on an assumption that if the shales require 1.23 to
hold back in a vertical hole they therefore require 1.30 sg to hold the formation when
drilling at 30 Degrees.”
De geologiske informationer fra henholdsvis Magretheholm-1 og -2 indikerer, at cavings
blev observeret fra Fjerritslev formationen i begge boringer.
I 12-1/4” hulsektionen skulle boringen bygge vinkel fra 30 grader to 60 grader. Dette var
problematisk, da der ikke kunne afsættes vægt til borekronen, når borestrengen ikke blev
roteret. Der var indikationer, at dette kunne skyldes blokeringer omkring borekronen (bit
balling).
Gennem Fjerritslev formationen blev størrelsen på hullet målt med en caliperlog. Denne
viser hulstørrelse på 16”-21” hul i Fjerritslev formationen, som blev boret som 12-1/4” hul.
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Referencebrønd

Kort resume af tekniske erfaringer
Fjerritslev formationen stod åben i ca. to måneder i Margretheholm og 9-5/8” foringsrør
blev kørt igennem uden problemer.

Sønderborg-1

Fjerritslev Fm blev gennemboret i intervallet 864 m – 1.140 m. Vinklen blev øget igennem
Fjerritslev Fm fra 22 grader til 31 graders vinkel og muddersystemet var KCl.
Fjerritslev formationen blev boret med et KCl niveau på ca. 180 kg/m3 og en muddervægt
på 1,25 sg. Efter fastsiddende boreudstyr blev KCI koncentrationen hævet til 200-210
kg/m3 og muddervægten øget til 1,28 sg. Dette stabiliserede umiddelbart Fjerritslev
formationen.
Den rapporterede borerate (ROP) blev rapporteret til imellem 5 og 30 m/time.
Da sidetrack Sønderborg-1A blev boret, blev muddervægten øget yderligere til 1,35 sg.
Fjerritslev formationen var åben i ca. 1 måned og gav undervejs nogle problemer med
pack-off og fastsiddende boreudstyr. En 9-5/8” liner blev installeret uden nævneværdige
problemer.
Anbefalingen fra Sønderborg 1-1A var at bore Fjerritslev formationen med en
minimumsmuddervægt på 1,35 sg og et KCI indhold på over 200 kg/m3.
Det skal bemærkes, at saliniteten i Sønderborgboringerne er tæt på mættet saltvand.

Sønderborg-2

Fjerritslev Fm blev gennemboret i intervallet 933 m – 1.251 m ved 30-32 graders vinkel og
muddersystemet var KCl.
Fjerritslev formationen blev boret med et KCl niveau på ca. 220 kg/m3 og en muddervægt
på 1,21 sg stigende til 1,29 sg.
Fjerritslev formationen var kun åben 4-5 dage inden en 9-5/8” liner blev installeret.
Formationen blev boret uden problemer. Ingen cavings blev rapporteret.

Sønderborg-2 falder umiddelbart uden for fællesnævneren ’lang eksponeringstid’, da hulsektionen med
Fjerritslev Fm bare var åben 4-5 dage.
De boretekniske konsekvenser ved kombination af høj salinitet (og densitet), lav ROP og lang
eksponeringstid mellem boremudder og formation, har for Magretheholm-2 og Sønderborg-1 umiddelbart
været, at jo længere hulsektionen står åben, jo mere bliver den udvasket, og risikoen for at sidde fast med
boreudstyr øges derved. Dette er dog ikke unikt for Fjerritslev formationen, men er typisk for mekanisk
ustabile ler-/skiferformationer samt for svellende intervaller i ler-/skiferformationer.
Den umiddelbare erfaring fra de tre referenceboringer er, at mudderets specifikationer (inklusiv salinitet)
skal holdes konstante, at kontrol/vedligehold af mudderet er essentielt, samt at skrå boringer sandsynligvis
kræver højere muddervægt.
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I forbindelse med spørgsmål 22 og 23 nedenfor henvises særligt til Baker Hughes rapporter fremlagt som
bilag 17 T (Borehole Profile) og bilag 42 (Xmultipole array accoustilog, hexagonal caliper log, gamma ray log
and TTRM sub).

22

Har det for Kvols-2 anvendte boremudder efter den sagkyndiges opfattelse medvirket
til nedbrydning, manglende stabilitet og/eller snoning ("tortuosity") af boringen? Den
sagkyndige bedes særligt udtale sig om eventuel indvirkning på borehullets stabilitet,
excessiv nedbrydning af formationen, øget friktion og behov for højt drejemoment
grundet irregulært boretværsnit?

Der er en række forhold, som har medvirket til nedbrydning, manglende stabilitet og tortuositet af
boringen. Det er sagkyndiges evaluering, at dette ikke alene kan henvises til det anvendte KCl/glycol
boremudder, men snarere en kombination af formationen (skifer/ler), boreteknik, mudder og
muddervedligeholdelse, hvilket er forklaret nedenfor.
Stabilitet af boringen
Boring af ler/skifer vil reagere, når formationen kommer i kontakt med boremudder. Dette kan ske som
frakturering, udvidelse eller opløsning af formationen. Reaktionen vil afhænge af mineralogien og
tilstedeværelse af allerede eksisterende frakturer. Nogle formationer vil reagere inden for meget kort tid
(minutter/timer), mens andre er mere stabile, og ikke vil reagere før efter dage/uger.
Denne tidsafhængige proces vil bl.a. afhænge af, hvor sensitivt ler- og skifermaterialet er, mængden af
mudder, som trænger ind i formationen (fluid loss), muddervægt samt hvor inhibitivt boremudderet er.
Der er udført mange studier vedrørende skiferformationer og hvorledes disse reagerer i forbindelse med
vandbaserede muddersystemer. Generelt kan det konkluderes, at måden skifre reagerer på er forskellig,
men hovedsagelig påvirkes af sammensætningen af lermineralerne (He et al., 2014), strukturen,
formationshældning samt eksisterende frakturer.
Under boreprocessen kan det ikke udelukkes, at der skabes ustabilitet på grund af det anvendte KCl
boremudder i kombination med den effektive borevinkel (Figur 35). Den effektive borevinkel er en
kombination af vinklen på brøndsporet og hældningen af formationen, hvilket kan resultere i en en
styrkereducerende effekt.
Der er i Kvols-2/2A anvendt ca. 220 kg/m3 KCl i boremudderet (ref. bilag AA), hvilket umiddelbart er højt,
sammenlignet med boringer såvel på land som offshore i Danmark.
Koncentrationen af KCl skal optimeres for den specifikke applikation, og et for højt KCl niveau kan have den
effekt, at skiferformationen ’krymper’, primært grundet ionbytning. Denne proces kan øge permeabilitet og
ændre deformationen og muligvis også styrken af skiferformationen. Simuleringer af ’krympningen’
omkring hullet viser, at stabiliteten vil stige med stigende KCI koncentration, men ved for høj koncentration
kan der tilføres spændinger i formationen, hvilket øger muligheden for ustabilitet og øger hastighed på
potentielt skadelige virkninger (Horsrud et al., 1998).

84

4 – Boremudder

Borevinkel
35°

Formationsvinkel (dip)
12°

Effektiv borevinkel
47°

Figur 35: Den effektive borevinkel er en kombination af vinklen af brøndsporet (borevinkel) og hældningen af
formationen. I dette eksempel er vinklen på brøndsporet 35 grader og hældningen af formationen 12 grader. Den
resulterende effektive borevinkel er således 47 grader.

Bilag NNN indeholder en oversigt over KCl niveau i forskellige danske boringer. Der er ikke umiddelbart
nogen sammenhæng mellem højere KCl niveau og færre hulproblemer. Eksempelvis blev der observeret
hulproblemer i Fjerritslev Fm og/eller fastsiddende udstyr i Sønderborg-1, Karlebo-1 og Kvols-2, der alle
havde højt KCl niveau. Det skal bemærkes, at en del af den i bilag NNN opgivne information vedrørende
muddertype og KCl koncentrationen ikke er korrekt. I Løve-1 var maksimum KCl koncentrationen 166 kg/m3
og ikke 185 kg/m3, og de tidlige Stenlille-boringer blev udført med HF-Plus som er et KCl-polymer system
uden glykol. Ligeledes blev Løve-1 og Margretheholm-2 ikke boret med glykol (dog blev det tilsat senere i
Margretheholm for at nedsætte friktionen).
Det er for sagkyndige ikke klart, hvorfor den anvendte koncentration var 220 kg/m3 i Kvols-2/2A. I bilag 5,
side 31 (Recommendation to Drill), nævnes det, at fordi Fjerritslev formationen kan være reaktiv, skal KCl
og glykol anvendes i den øvre grænse af specifikationerne. Det fremgår ikke, hvad den øvre grænse er, og
hvorledes denne er bestemt.
Jo højere tryk formationen udsættes for i forbindelse med muddervægt, pumpetryk, ECD og ophobning af
borespåner i boringen, desto større grad af genåbning af eksisterende mikrofrakturer, invasion af
boremudder og løsrivning af cavings fra borevæggen (især loftet = high side).
I Kvols-2 og -2A blev der gennem 12-1/4” og 8-1/2” hulsektionerne observeret
 muddervægt på op til 1,40 sg
 høj procent faste partikler i mudderet (LGS%)
 BHA som var delvis blokeret (balled up)
 5-1/2” borestreng i 8-1/2” hul, som medvirkede til højere trykpåvirkning af formationen (det er
normalt god praksis kun at benytte 5” borestreng i et 8-1/2” hul)
 lav borestrengsrotationshastighed
 pack-offs og efterfølgende mistet cirkulation
Sagkyndige har udført en række simuleringer med hensyn til hydraulik for henholdsvis 12-1/4” og 8-1/2”
sektionerne. Det har ikke været muligt at genskabe de faktiske tryk og drejningsmomenter, som blev
erfaret i Kvols-2/2A, hvilket antyder, at der har været blokeringer i cirkulationssystemet. Dette skyldes
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sandsynligvis ophobning af borespåner i boringen, som ikke bliver cirkuleret ud af boringen – dels pga den
lave borestrengsrotationshastighed og dels pga boremudderets specifikationer.
Tortuositeten
Tortuositeten eller snoningen af boringen skyldes efter de sagkyndiges skøn mest af alt mekaniske forhold
som bl.a. er grundet retningsboringen i 17-1/2” samt 12-1/4” hulsektionerne.
Fra ca. 400 m til ca. 1.100 m blev boringen stort set kun boret i sliding mode (ingen borestrengsrotation)
samt skiftende toolface (Figur 36), hvilket er usædvanligt i så lang en sektion. Derudover blev den ønskede
borevinkel og boreretning ikke opnået. Fra ca. 1.100-1.250 m blev der drejet skarpt og bygget vinkel, hvilket
havde den konsekvens, at der blev dannet dog legs med stigende drejningsmoment til følge (jf. bilag RRR).
I intervallet 1.100 m til 1.500 m steg drejningsmomentet kraftigt fra ca. 1.200 DaNM til ca. 3.700 DaNM
samtidig med faldende borehastighed (rate of penetration – ROP) til trods for konstant eller stigende vægt
på borekronen.

Figur 36: Boreparametre for sektionen til ca. 2.000 m i Kvols-2 boringen. Sliding (retningsboring) viser de sektioner af
brønden, hvor der blev boret uden rotation med borestrengen. Det kan i spor 2 ses, at drejningsmomentet (torque)
stiger kraftigt fra ca. 450 m til ca. 1.500 m. Data fra udleverede las filer.
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Der er ikke umiddelbart nogen direkte sammenhæng mellem KCl boremudderet og snoningen af brønden,
men brøndsporet har høje, lokale dog legs, hvilket har en effekt på drejningsmomentet.
Sliding samt lav borestrengsrotationshastighed reducerer effektiviteten af hulrensningen og medvirker til
øget opbygning af LGS. Dette i kombination med stigning i drejningsmoment reducerer boreraten, som gør
det vanskeligere at kontrollere retningsboringen, og dermed har en indirekte effekt på snoningen.

87

4 – Boremudder

AA

Ved besvarelsen af spørgsmål 22) bedes det præciseret, hvilke borestrækninger
besvarelsen vedrører, således at det ved besvarelsen udtrykkeligt anføres, i hvilke
perioder og ved hvilke boredybder boremudderet eventuelt antages at have haft den
omtalte medvirkende effekt.

Snoning af brøndsporet (tortuositet), skete hovedsagligt i intervallet ca. 450 m til ca. 1.500 m, hvilket havde
den effekt, at drejningsmoment steg kraftigt over dette interval.
I intervallet anvendtes retningsboring meget hyppigt (Figur 37), hvilket har en negativ effekt på hullets
kvalitet, og medfører højt drejningsmoment samt forøgelse af faste partikler i boremudderet og hullet.
I denne sektion kan boremudderet derfor have haft en negativ effekt på styringen, da højt indhold af faste
partikler kan besværliggøre retningsboring.

Figur 37: Boreparametre for sektionen til ca. 2.000 m i Kvols-2 boringen. Sliding (retningsboring) viser de sektioner af
brønden, hvor der blev boret uden rotation med borestrengen. Det kan i spor 2 ses, at drejningsmomentet (torque)
stiger kraftigt fra ca. 450 m til ca. 1.500 m. Data fra udleverede las filer.
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Figur 38 viser mængden af LGS (’low gravity solids’) i mudderet, og som det fremgår, falder en stor del af
disse målinger udenfor specifikationerne for mudderet for både Kvols-2 og -2A. Dette gælder i både 121/4” og 8-1/2” hulsektion.

Figur 38: Målinger af LGS i boremudderet fra Kvols-2/2A. M-I SWACOs boremudderprogram specificerede maksimum
7%, som er indikeret med den røde streg.

I hele 12-1/4” og 8-1/2” hulsektionen var det faktiske tryk og drejningsmoment væsentlig højere, end hvad
som kan simuleres i software, medmindre der indsættes meget høje friktionsfaktorer, som normalt ikke
anvendes i boringer. Dette indikerer sandsynligvis, at hullet ikke er renset for borespåner, og at der er
mange faste partikler i boremudderet og potentielt blokeringer i de ydre dele af borestrengen.
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Hvis spørgsmål 22) besvares bekræftende, bedes det præciseret, hvad de sagkyndige
forstår ved "excessiv nedbrydning af formationen”.

BB

Det bedes herunder besvaret, (i) i hvor lang tid og i hvilke perioder borehullet stod
åbent (periode indtil isætning af "casings"), (ii) om den/de periode(r), borehullet
stod åbent, taler for eller imod, at boremudderet medvirkede til nedbrydning af
borehullet eller til manglende stabilitet i borehullet, og (iii) om det er sædvanligt
forekommende ved dybe devierede boringer i den danske undergrund, at
vandbaseret boremudder i en vis udstrækning medvirker til en vis nedbrydning af
borehullet.

Ved excessiv nedbrydning forstår sagkyndige nedbrydning, som er vist i forbindelse med bilag 17T ’Baker
Hughes Borehole Profile analyse (Figur 39) samt boringer, hvor store mængder borespåner kontinuert
pumpes ud af hullet, uden hullet bliver renset.
Det kan ikke udelukkes, at en del af nedbrydningen er sket mekanisk på grund af den relativt høje vægt,
som er afsat på borestrengen uden at denne vægt er nået borekronen. I dette tilfælde vil der sandsynligvis
forekomme harmoniske svingninger i borestrengen, som kan ramme siderne på hullet og derved slå ler/skiferstykker af.
Cykliske trykpåvirkninger af formationen i forbindelse med pumpning, blokeringer af ydersiden af
borestrengen (pack-off) og relativt høj muddervægt vil ligeledes være faktorer, som vil medvirke til
nedbrydning af formationen over tid.

Figur 39: Aftryk af hullet som viser størrelsen af hullet i flere retninger. Som det kan ses, varierer hullets størrelse i den
viste sektion fra 9,99” til 21,1”.

90

4 – Boremudder

(i)

Perioder borehullet stod åbent
Tabel 15 nedenfor angiver perioder, hvori Vedsted og Fjerritslev formationerne stod åbne.
Hændelse

Kvols-2

Kvols-2A

Vedsted

Fjerritslev

Vedsted

Fjerritslev

Op til ca. 13 dage

Op til ca. 9 dage

-

-

Problemer med at
køre 9-5/8” liner

Op til ca. 16 dage

Op til ca. 14 dage

Kører 9-5/8” liner til
2421 m

Op til ca. 27 dage

Op til ca. 25 dage

Sætter kick off plug
ved 2739 m

Op til ca. 41 dage

Op til ca. 39 dage

Motorproblemer ved
2715 m

Op til ca. 52 dage

Op til ca. 50 dage

Stuck pipe

Tabel 15: Antal dage hvor henholdsvis Vedsted og Fjerritslev formationerne stod åbne. Dagene angiver
estimeret antal dage fra formationen blev eksponeret.

Tabel 15 er baseret på tids-dybde informationer og operationelle informationer fra ’Kvols-2/2A
End of Well’ rapporten (bilag AA) som vist i nedenstående Figur 40.

Figur 40: Kvols-2/2A tids-dybdekurve med informationer omkring eksponering af Vedsted og Fjerritslev formationer.
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(ii)

Boremudderet medvirkede til nedbrydning af borehullet
Over tid vil vandfasen i vandbaseret boremudder komme i kontakt med ler og skifer gennem
filterkagen samt få adgang til mikrofrakturer, hvilket kan bevirke, at formationen bliver ustabil,
især hvis denne er sensitiv over for vand.
Er denne proces startet, er det meget svært (i mange tilfælde umuligt) at få processen standset,
hvilket også kan ses under boringen af Kvols-2/2A og bekræftes af den senere udførte
’Borehole profile’ log (bilag 17T).

(iii)

Nedbrydning ved anvendelse af vandbaseret boremudder
Sagkyndige kan bekræfte, at der i de fleste danske, dybe skrå boringer sker en vis nedbrydning
af hullet, når der anvendes vandbaseret boremudder. Der er normalt en tidsfaktor associeret
med denne nedbrydning, som i visse tilfælde kan være dage eller uger.
Dette er en af grundene til, at den geomekaniske model definerer en tilladt nedbrydning,
defineret som tilladt break-out.
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CC

Hvis spørgsmål 22) besvares bekræftende, bedes det præciseret, hvilke egenskaber
ved mudderet der antages at have haft den omtalte medvirkende effekt, herunder om
effekten antages at være forårsaget af mudderets vægt, kemikalieindhold eller
-sammensætning eller andre egenskaber ved mudderet.

Det er efter sagkyndiges skøn ikke direkte KCl indholdet i boremudderet, som har en medvirkende effekt til
nedbrydning af boringen, med derimod boremudderets specifikationer, samt muligvis salinitetsniveauet
under boringen.
Tabel 16 angiver boremudderets anbefalede specifikationer, samt de faktisk målte specifikationer, som er
rapporteret i forbindelse med daglige mudderrapporter (bilag PPP).
Faktiske specifikationer
MW

Anbefalede specifikationer

Minimum

Maksimum

Gennemsnit

1,25-1,35 sg

1,25

1,395

1,36

R3

6-10 lb/100ft2

3

11

7

PV

alap cP

14

30

24

10 sec gel

>3 Pa

4

14

7

10 min gel

<20 Pa

6

50

17

2,8

4,4

3

API fluid loss

<4 cc/30 min

MBT

<70 kg/m3

11,7

84

60

pH

8-9

7,8

9,1

8,2

200-220 kg/m3

187

231

215

Glydril MC

>3 %

2,7

5

3,5

LGS%

<7 %

3

11,6

7,6

KCl

Tabel 16: Planlagte mudderspecifikationer og faktiske målinger fra Kvols-2/2A boringerne.

Ovenstående specifikationer samt de faktiske mudderdata fra bilag PPP (Kvols-2/2A daglige
mudderrapporter) er vist i Figur 41. Heraf fremgår det, at LGS% er for højt i store dele af boringen, hvilket
bl.a. kan:
 have reducerende effekt på boreraten
 give højere friktion og dermed pumpetryk på grund af faste partikler i boremudderet
 danne tyk/klistret mudderkage, som kan besværliggøre retningsboring samt medvirke til
fastsiddende udstyr
 give højere surge og swab tryk i boringen, som kan have negativ effekt på formationen
 medvirke til dårligt cementjob, da filterkagen er tyk og spacer/cement ikke vil fjerne denne
tilstrækkeligt og give god forsegling med formationen
 medvirke til bit balling og/eller blokering af borestrengskomponenter
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Figur 41: Kvols-2/2A boremudderspecifikationer er vist som grønt areal med maksimum/minimumsværdier angivet
med rød streg. Aktuelle mudderdatapunkter er vist som blå og gule punkter for henholdsvis Kvols-2 og Kvols-2A.

Det skal bemærkes, at der generelt er stor spredning på mudderparametrene, som vist i Figur 41, hvilket
kan have en negativ effekt på reologi, borerate, hydraulik m.v. Det skal tilsigtes at holde alle parametre så
stabile som muligt og inden for specifikationerne.
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Hvis spørgsmål 22) besvares bekræftende, bedes besvaret, om der var andre
forhold under boringerne, som kan antages at have haft den omtalte medvirkende
effekt.
Det bedes herunder besvaret, om det for de formationer, der blev boret i,

DD

(i) kan antages, at kollapsgradienten og/eller fracgradienten har varieret, fx på
grund af dybdeforskelle (forskelle på de borede formationer) eller lokale forskelle i
kollapsgradienten og fracgradienten på grund af særlige, lokale variationer;
(ii) kan antages, at der har været anvendt en muddergradient, som har været
lavere end formationens kollapsgradient;
(iii) kan antages, at der har været anvendt en muddergradient, som har
overskredet formationens fracgradient.
Ved en eventuel bekræftende besvarelse af (ii) og (iii) bedes det om muligt
angivet, hvilke konsekvenser – om nogen – brug af henholdsvis ”for lav” eller ”for
høj” muddervægt havde for boringernes forløb.

i)

Kollapsgradienten er ikke defineret som en del af boreprogrammet, og det er ikke muligt for
sagkyndige at definere denne og dermed bestemme, om der har været variationer af denne i
forbindelse med de gennemborede formationer.
Med hensyn til frakturgradient er denne i boreprogrammet ikke bestemt ud fra
referenceboringer, men alene ud fra 85% af den teoretiske beregning af overburden.
Det er sandsynligt, at frakturkurven vil være lavere end de 85% i specifikke sektioner, men det
vil kræve et detaljeret studie for at evaluere dette.

ii)

Der er ikke beregnet en kollapsgradient for Kvols-2/2A, men den efterfølgende geomekaniske
model har beregnet minimumsvægten for en 40 graders boring til 1,21 sg (jf. bilag 17J). Hvis
den effektive borevinkel anvendes (borevinkel + formationsdip på ca. 12 grader), betyder det
en minimumsvægt på ca. 1,23 – 1,24 sg i Kvols-2A (
Figur 42), hvilket dog er mindre end den anvendte muddervægt. Det kan derfor ikke antages, at
muddergradienten har været lavere end formationens kollapsgradient.

iii)

Inden formationen fraktureres, vil der være en minimum stress (Shmin) som overskrides, hvilket
kan resultere i ustabilitet og nedbrydning af formationen. I forbindelse med den geomekaniske
rapport (bilag 17J) er Shmin beregnet til 1,93 sg, men som med fraktureringskurven vil denne
værdi variere afhængig af de formationer, der er eksponerede. Sagkyndige vurderer, at
muddergradienten ikke har overskredet frakturgradienten, men i forbindelse med boring af 121/4” og 8-1/2” hulsektionerne, vil formationen have været udsat for højere tryk på grund af
trykfald og blokeringer i annulus. Disse vil udøve stress på formationen, som kan overstige Shmin
og medvirke til nedbrydning. Dette betyder ikke nødvendigvis, at frakturkurven overskrides, og
muddertab er derfor ikke nødvendigvis en indikator for nedbrudt formation.
Det skal bemærkes, at der ikke er nogle tidsrelaterede boredata til rådighed for Kvols-2/2A,
som kan benyttes til at evaluere, hvorvidt Shmin og/eller frakturgradienten har været
overskredet. Der er dog i forbindelse med ugerapporterne rapporteret om pack-off og mistet
cirkulation, hvilket indikerer, at Shmin eller frakturgradienten er overskredet.
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Figur 42: Minimumsmuddervægt baseret på Baker Hughes’ geomekaniske studium. Den beregnede minimumsvægt for
en 40° boring med tilladt 30°-30° break-out kræver minimum 1,21 sg muddervægt. Hvis hældningen af formationen er
12°, og der bores i hældningens retning, vil den effektive vinkel være større, og minimumsmuddervægten vil være ca.
1,24 sg.
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Finder den sagkyndige på grundlag af borehulsgeometrien, som beskrevet af Baker
Hughes den 8. juni 2012 (bilag 17 T) grund til at forvente en ophobning/ansamling af
formationspartikler ("cuttings") i de dele af boringen, hvor diameteren er væsentlig
udvidet (>26")? Har dette efter den sagkyndiges opfattelse bidraget til
boreproblemerne ved Kvols-2?

23

Oprensning af hullet er en funktion af bl.a. borehastighed, vinkel, mudderreologien, cirkulationsraten og
borestrengsrotationshastigheden. I et 12-1/4” hul, hvor der er udvaskninger på op til 26” og med en vinkel
på 30-40 grader, kan der forventes en vis ophobning/ansamling af formationspartikler. Disse vil aflejres på
low side, som er defineret som ’undersiden’ af boringen, hvor tyngdekraften vil afsætte partikler (Figur 43).
Ved en udvaskning på eksempelvis 26” vil hastigheden af boremudderet være reduceret mere end 5 gange,
hvilket betyder en væsentlig forringelse af oprensningen af hullet og dermed give aflejringer af borespåner.
Da hastigheden i annulus vil blive nedsat, er risikoen for at borespånerne ikke pumpes ud af hullet
signifikant højere.
Eksempel på brøndspor på 35° med udvaskning til 26”
Graviteringsretning af
borespåner og andre faste
partikler
Borespåner og
andre faste
partikler

Aflejring af
borespåner og andre
faste partikler

Retning af mudder
ved cirkulering

Formation

Udvaskning af
formation til 26”
Lowside af boringen

Borestreng

Figur 43: Eksempel på en udvasket sektion i en boring, hvor borespåner lægger sig på ’undersiden’ (low side) i
boringen.

Dårlig oprensning af det borede hul vil give en række problemer, som bl.a. inkluderer:
 Højt drejningsmoment
 Lav borehastighed
 Vanskelig installation af foringsrør
 Destabilisering af formationen
 Problemer med at holde mudderparametre inden for specifikationer
 Vanskelige loggingoperationer
 Fastsiddende udstyr eller andre mekaniske problemer
Utilstrækkelig oprensning af borehullet har efter sagkyndiges opfattelse sandsynligvis været medvirkende
til boreproblemerne i Kvols-2/2A, da boringen eksempelvis havde store mængder borespåner, højt
drejningsmoment samt stigende pumpetryk.
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EE

Ved besvarelsen af spørgsmål 23) bedes de sagkyndige besvare, om det er sædvanligt
forekommende ved dybe devierede boringer i den danske undergrund, at der
forekommer ”ophobning/ansamling af formationspartikler”.

Det er de sagkyndiges skøn, at der vil forekomme en vis ophobning/ansamling af formationspartikler i dybe
skrå boringer i den danske undergrund. Mængden af formationspartikler (herunder borespåner og cavings)
afhænger bl.a. af vinkel på boringen.
I en skrå boring hviler borestrengen imod den nedre del af hullet, såkaldt low side (Figur 44). Når det sker,
vil boremudderet bevæge sig mere frit på oversiden af borestrengen, imens der vil være meget begrænset
flow på undersiden af borestrengen. Når spånerne lægger sig på low side, er det nødvendigt at udnytte
borestrengens centrifugalkraft til at flytte spånerne tilbage op i high side for effektivt at cirkulere dem ud af
hullet. Hvis borestrengsrotationshastigheden ikke er høj nok, vil der derfor ske en ophobning af spåner på
low side.

Figur 44: Typisk borestrengsposition ved en skrå boring.

Måden borespåner opfører sig på, afhænger i stor grad af vinklen på boringen. Skrå boringer kan generelt
deles ind i tre kategorier3:
- Lodret/mindre vinkel:
0° - 30°
- Høj vinkel:
30° - 60°
- Meget høj vinkel/horisontal:
60° - 90°
Jo højere vinkel der bores med, desto mere udfordrende bliver det at få borespånerne flyttet op på
oversiden af borestrengen.
Ved ’høj vinkel’-boringer bruges begrebet ”lavine zone” (avalanching). Når der bores inden for dette
interval kræves et øget fokus på rensning af boringen for spåner (Figur 45).
3

API Recommended Practice 13D – Rheology and hydraulics of oil-well drilling fluids. American Petroleum Institute,
October 2009.
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Figur 45: Eksempel på lavine af borespåner. Borespåner opbygges på undersiden af boringen og på et tidspunkt vil
disse skride ned, hvilket kan gøre hulrensning af boringer med høj borevinkel til en udfordring.

Når der anvendes motor til opbygning af vinkel, vil dette foregå ved at borestrengen normalt ikke roterer,
hvormed oprensning af hullet er væsentlig reduceret. Dette betyder, at man efterfølgende skal have stor
fokus på hulrensning, og normalvis vil vinkelopbygning ske i en sekvens hvor anvendelse af motor og
rotationsboring foretages vekselvis.
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23A

Er den sagkyndige enig i, at udtrykket "dybe, devierede boringer i den danske
undergrund" som anvendes som forudsætning for Ross' tillægsspørgsmål I-LL, vanligvis
skal forstås som devierede landbaserede boringer, der er dybere end 1 km i vertikal
retning, og når ned til Triassic i geologisk tid?

Terminologien ’dybe boringer’ bliver anvendt af GEUS for olie- og gasboringer, men det har ikke været
muligt at få en klar, generel definition af ’dybe boringer’.
Sagkyndige er enige i, at udtrykket ’dybe boringer’ kan defineres som værende boringer dybere end 1.000
m, men er uenige i:
 at boringen skal ned til Trias i geologisk tid. Alder på formationen i boringens endelige dybde vil
afhænge af boreplaceringen i bassinet, og hvad målet for boringen er, så definitionen bør alene
være hæftet på dybde og ikke på geologi.
 at disse alene dækker landbaserede boringer. Betegnelsen dækker i dag også over offshore
boringer, selvom udtrykket oprindeligt har været anvendt om landboringer.
 at afbøjningen har indflydelse – disse boringer kan også være lodrette boringer på mere end ca.
1.000 m.
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Risikomatricer

24

Afspejler boreprogrammet (bilag A) og Recommendation to Drill (bilag 5) efter den
sagkyndiges opfattelse tilstrækkeligt de erfaringer, der er rapporteret fra Kvols-1?
(bilag 17 A)?

Der er relativt få erfaringer rapporteret i forbindelse med Kvols-1 ’Completion Report’ (bilag 17A). Disse
inkluderer bl.a. rapportering om ’heaving shales’, muddervægtskontrol, leak off tryk og cavings.
Endvidere inkluderer bilag 17A informationer omkring yderligere logs, som er kørt i Kvols-1 boringen, men
som ikke er en del af selve rapporten (eksempelvis caliperlog til at måle hulstørrelse med). Disse logs kan
være del af den indkøbte datapakke for Kvols-1, og vil give informationer om hullets varierende størrelse
med dybde, hvilket kan hjælpe til at afgøre, hvorledes kombinationen af muddertype og -vægt har indvirket
på hullet.
Det er sagkyndiges opfattelse, at Kvols-2 boreprogram (bilag A) og Recommendation to Drill (bilag 5)
generelt afspejler de erfaringer, som er rapporteret fra Kvols-1 (bilag 17A), dog med følgende
kommentarer:


Formationstryksprognose inkluderer ikke leak off test punkt fra Kvols-1 boringen, som blev
foretaget ved udboring af 9-5/8” foringsrøret (side 42 i bilag 17A)



Der er indtegnet en stigende poretryksgradient fra 2.000 m, som går gennem trykpunktet fra Kvols1 (bilag A, figur 7), hvilket er en antagelse, der umiddelbart ikke er grundlag for i forbindelse med
Kvols-1 rapporten



Det nævnes som geologisk usikkerhed og operationel risiko, at Fjerritslev formationen kan
indeholde ler og skifer, som kan være vandreaktive. Det nævnes dog også i både bilag A og bilag 5,
at det ikke er forventet, at disse lerformationer er vandreaktive, hvilket er i kontrast med
erfaringerne fra Kvols-1 (ref. spørgsmål 6).

101

5 – Risikomatricer

25

Indeholder boreprogrammet (bilag A) og Recommendation to Drill (bilag 5) omtale af
andre litologiske elementer end svellende formationer? I bekræftende fald bedes disse
beskrevet?

Kvols-2 boreprogrammet (bilag A) og Recommendation to Drill (RTD) (bilag 5) indeholder generel
information vedrørende de formationer, som forventes gennemboret. Svellende formationer nævnes ikke
direkte i dokumenterne, men Fjerritslev Fm nævnes som mulig reaktiv formation, hvorfor der skal være
fokus på rensning af hullet og muddersystemets specifikationer – der er dog ifølge bilag A og bilag 5 ikke
forventet reaktive formationer i boringen.
Kalkformationen er beskrevet som potentielt fraktureret og kan producere vand.
Boreprogrammet (bilag A), dateret 14. december 2011, beskriver i sektion 3 og 6 (side 22-27) prognosen for
de lithologiske elementer, som Kvols-2 boringen er opbygget af fra overfladen til forventet total dybde på
2.955 m. Disse informationer er en generel beskrivelse af, hvorledes de enkelte formationer forventes at
være sammensat af eksempelvis skifer, ler- og sandsten etc.
Endvidere beskriver boreprogrammet en trykprognose samt reservoirevaluering i henholdsvis sektion 7 og
figur 11. Dog er frakturkurven i både boreprogrammet og RTD fejlbehæftet, da dette ikke er frakturkurven,
men overburdenkurven.
RTD (bilag 5), dateret 26. januar 2012, indeholder en beskrivelse af datagrundlaget for projektet, samt
referenceboringer anvendt for korrelation, hvilket er defineret som:
 Wireline logs og beskrivelser af borespåner fra Kvols-1
 Seismiske linjer fra 2008
 Kvols-1
 Rødding-1
 Oddesund-1
RTD indeholder ligeledes en lithologisk prognose (sektion 3.7 side 19-23). Beskrivelsen af den forventede
lithologi er overordnet set identisk med boreprogrammet, dog med følgende undtagelser:
 ”Boulders” (stenblokke) er fjernet i beskrivelsen af forventelig lithologi i aflejringer fra kvartærtiden
(dog er disse stadig nævnt under sektion 4.2. ’Borehole stability issues’.
 Underinddelinger af Fjerritslev Fm (I-IV) tilføjet, og de chronostratigrafiske navne (tidsangivelser) er
ændret, så de er direkte sammenlignelige med angivelserne i Kvols-1. Dette giver god mening i
forhold til sammenligning mellem de to boringer under borefasen.
 Transitionen mellem Trias og Jura (Hettangian-Rhaetian) rykkes fra tidsperioden Trias (bilag A) til
Jura tid (bilag 5). Problemet opstår givetvis i og med at man tilbage i Kvols-1 boringen har slået de
to tidsperioder sammen til én periode, selv om Hettangian tilhører Jura, mens Rhaetian hører til i
Trias.
 I bilag 5 er usikkerheder fjernet på porøsitet og net sandtykkelse, hvilket der ikke er belæg for at
gøre i en prognose.
 Gassum Fm skifter fra bilag A navn til ”Rhaetian sand” i bilag 5 på trods af, at der andre steder i
dokumentet refereres til Gassum sand (eksempelvis bilag 5 side 19 øverst).
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Er der efter den sagkyndiges opfattelse på baggrund af foreliggende historiske
boredata og indsigt i praktisk boreerfaring andre risici, der kunne have været
inkluderet i de anvendte risikomatrixer (bilag 28-29, (30), N og X)? I bekræftende fald
bedes disse beskrevet.

Der er i forbindelse med risikomatricerne i bilag 28, 29, 30, N og X inkluderet mange af de risici, som kan
opstå i forbindelse med en boring som Kvols-2.
Risikomatricerne i bilag N og X er identiske og bilag 28 og 29 er uddrag fra disse.
Sagkyndige mener dog, at risici beskrevet i Tabel 17 nedenfor burde have været inkluderet i
risikomatricerne, da disse har været reelle problemer observeret i bl.a. Margretheholm- og
Sønderborgboringerne samt i Aars-1 og Karlebo-1.
Sektion (ref. risikomatrix)
Drill 17-1/2” hole:

Risiko
Retningsboring

Bemærkninger
Beskrivelse af risici i forbindelse med
retningsboring, hvor konsekvensen kan
være højt drejningsmoment, dårlig
hulrensning og et hul, hvor det kan være
svært af få vægt overført til borekronen

Mudderparametre

Mitigerende tiltag i forbindelse med
opbygning af faste partikler i mudderet

Retningsboring

Beskrivelse af risici i forbindelse med
retningsboring, hvor konsekvensen kan
være højt drejningsmoment, dårlig
hulrensning og et hul, hvor det kan være
svært af få vægt overført til borekronen.
Desuden risiko for ikke at ramme
planlagt mål (target)

Ustabilitet af ler-/skifer-sektionerne

En identificeret risiko er ”Getting Stuck
due to Fjerritslev clay” i 12-1/4”
hulsektionen, men en manglende risiko
er ustabilitet i ler-/skiferformationer
samt udvaskning af hullet

Cavings i 12-1/4” hulsektionen

Beskrivelse af hvorledes boringen bør
håndteres i tilfælde af cavings (mængde
samt type af cavings)

Tidsfaktor for drilling

I de første risikomatricer var
tidsfaktoren ikke inkluderet, hvilket den
bør være for boring med vandbaseret
mudder i ler-/skiferformationer

Running 9-5/8” liner

Unable to get liner to bottom
(eksisterende risiko)

De mitigerende tiltag er efter
sagkyndiges mening ikke detaljerede
nok

Clean up 12-1/4” – Drill 8-1/2” hole

Borestrengsmekanik

Dynamik af borestrengen ved 8-1/2”
BHA i 12-1/4” kan have en skadelig
effekt på BHA og borestrengen, da
denne ikke understøttes tilstrækkeligt

Drill 12-1/4” hole:
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Sektion (ref. risikomatrix)

Risiko
Hulrensning

Bemærkninger
Mere fokus på oprensning af stort hul
med 8-1/2” udstyr

Drill 8-1/2” hole (Denne er ikke
medtaget som selvstændig sektion, men
slået sammen med 7” liner):

Anvendelse af 12-1/4” hul under 9-5/8”
foringsrøret

Det er forbundet med operationelle
udfordringer at køre en ikke-stabiliseret
borestreng i et hul, som allerede er i
dårlig stand - dette er ikke beskrevet

Vedligehold af muddersystemet

Definition af de parametre som skal
holdes inden for specifikationerne, og
hvad som skal gøres i tilfælde af, at de
ikke overholdes

Mudderstrategi

En detaljeret beskrivelse af
mudderstrategien (vægt, KCl, salinitet og
andre specifikationer) mangler

Tabel 17: Risici som efter sagkyndiges opfattelse, på baggrund af historiske boredata og indsigt i praktisk boreerfaring,
kunne have været inkluderet i risikomatricerne, der blev udarbejdet for Kvols-2/-2A.
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Risikomatrixerne er løbende blevet opdateret, jf. rig rapporter for uge 8-26 (bilag 28).
Indeholder disse opdateringer efter den sagkyndiges opfattelse en fagligt korrekt
analyse af de konstaterede problemer ("Hazard") og adækvate forslag til afhjælpning
("Remedy")?

Det er efter sagkyndiges opfattelse en god og informativ anvendelse af risikomatricer i den ugentlige
rapportering. De afhjælpende (mitigerende) tiltag er dog meget generelle og i mange tilfælde ikke
opdateret til den enkelte situation, og ikke-relevante risici er ikke løbende opdateret/fjernet.
Uge 8:
 Problemer med retningsboring er ikke nævnt i risikomatrixen til trods for problemer med dette.
 Ingen detaljeret information vedrørende problemer med gumbo, bit balling, mudderparametre og
udstyr, som kan nedbringe mængden af faste partikler i mudderet.
Uge 9:
 Ingen risici inkluderer udfordringer med retningsboring, høj friktion og drejningsmoment.
 Ingen information eller risici om de høje dog legs lige under 13-3/8” foringsrøret, der står derimod
at retningsboringen gik som forventet.
Uge 10:
 Ingen risici inkluderer udfordringer med retningsboring, høj friktion og hulrensning.
 Ingen specifik risiko inkluderet vedrørende mudderspecifikationerne.
 Der er i afsnittet ”Udfordringer” inkluderet en kommentar om at Fjerritslev formationen har vist sig
at være meget reaktiv. Risikomatrixen inkluderer en risiko ”Getting Stuck due to Fjerritslev clay”,
men denne inkluderer ikke hul-ustabilitet, som blev observeret i eksempelvis Kvols-1.
Uge 11:
 Ingen specifik risiko og afhjælpning inkluderet vedrørende mudderspecifikationerne.
 Ingen specifik afhjælpning inkluderet for reaktiv ler i Vedsted og Fjerritslev Formationerne.
Uge 12:
 Risikomatrixen er ikke opdateret til at inkludere afhjælpning af stuck pipe scenarie.
 Afhjælpning ved ‘kick off plug’ for stuck pipe er defineret som: “Reduce sliding to a minimum, ream
slid sections prior to connection. Ensure mud is in adequate spec. inhibited and increase mud
weight”. Dette er efter sagkyndiges mening meget generelt og ikke specifikke tiltag, som vil
mitigere risikoen (hvilke mudderparametre skal være i spec., hvad er minimum og maksimum
muddervægt, hvordan sikres et rent hul osv.).
 ’Poor/insufficient hole cleaning’ er kun nævnt i forbindelse med kick off ved bunden af kalken.
 Oliebaseret mudder og anvendelse af RSS (rotary steerable system) er nævnt som afhjælpning, hvis
der er risiko ved boring med høj vinkel gennem en klastisk formation. Det er efter sagkyndiges
mening ikke en realistisk afhjælpning på dette tidspunkt i boringen, pga tilladelser, borerig,
boreplads m.m.
Uge 13:
 Kvols-2 viste reaktiv formation i Vedsted og Fjerritslev formationerne. Dette er ikke specifikt nævnt
i 12-1/4” boresektionen i risikomatrixen.
 Oliebaseret mudder og RSS nævnes som afhjælpning (se kommentar for ”Uge 12”).
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Uge 14:
 Boringen har på dette tidspunkt store problemer i ler-/skifersektionen, men afhjælpning er ikke
uddybet eller ændret i forhold til tidligere ugerapporter.
Uge 15:
 Samme risici som ”Uge 14” uden yderligere afhjælpende tiltag.
 Der er ikke inkluderet afhjælpning for stuck liner til trods for klare indikationer af et tydeligt
udvasket hul (cementjob samt mængden af borespåner, som er håndteret på overfladen).
 Til trods for de store problemer i 12-1/4” hullet, er der ikke inkluderet eksempelvis reamersko som
afhjælpende tiltag i forbindelse med at køre 9-5/8” foringsrøret.
Uge 16:
 Store problemer har ikke ændret de afhjælpende tiltag i risikomatrixen. Der burde, efter
sagkyndiges mening, være mere detaljeret information inkluderet for de specifikke problemer, som
er observeret.
Uge 17
 De inkluderede risici vedrørende boring af 8-1/2” hul sektionen i 12-1/4” hul er ikke opdateret, og
anvender FloPro som boremudder med vægt fra 1,15 sg til 1,25 sg.
 Der er ikke inkluderet risici og afhjælpning for 8-1/2” BHA i 12-1/4” hul samt anvendelse af 5-1/2”
borestreng i 8-1/2” hul.
Uge 18:
 Samme kommentarer som for ”Uge 17”.
 Afhjælpende tiltag er generelle og giver ikke specifikke parametre baseret på den tidligere erfaring
(muddervægt, mudderspecifikationer, boreparametre).
 Ingen risici vedrørende borestrengsdynamik.
Uge 19:
 Samme kommentarer som for ”Uge 17”.
 7” liner inkluderer ikke eksempelvis reamersko som afhjælpende tiltag, hvilket sagkyndige mener,
burde have været del af risikomatrixen.
 Dårlig hulrensning er inkluderet som risiko i 6” hullet og afhjælpning er beskrevet som ”pump as
fast as poss.”. Hulrensning i 6” hul er normalt ikke et problem, men ECD bliver forværret ved højere
pumperater, hvilket burde have været inkluderet som en risiko.
Uge 20:
 Samme kommentarer som for ”Uge 17”.
 Der synes at mangle en risiko vedrørende tidsfaktoren for hvor længe Vedsted og Fjerritslev
formationer realistisk kan holdes åbne med vandbaseret boremudder.
 Anvendelse of oliebaseret og RSS er medtaget igen under risici for kickoff ved 2.624 m. På dette
tidspunkt synes dette ikke at være realistiske afhjælpende tiltag.
Uge 21 - 26:
 Til trods for store problemer er risikomatricen ikke opdateret – generelt samme kommentarer som
for ”Uge 17”.
At inkludere risikomatricer som en del af ugerapporterne er et stærkt kommunikationsværktøj i forbindelse
med udførelse af boringen, men sagkyndige skønner, at risici samt afhjælpende tiltag, i mange tilfælde ikke
afspejler en dybdegående, faglig analyse.
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Det kan være, at en mere detaljeret risikoanalyse har været kommunikeret internt, men ikke har været til
rådighed for sagkyndige.
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Boreperiode

28

På baggrund af besvarelsen af spørgsmål 1-27 bedes den sagkyndige oplyse, om det
efter den sagkyndiges opfattelse, på baggrund af tilgængelige historiske boredata og
indsigt i praktisk boreerfaring, var realistisk for Kvols-2 at forvente at nå
reservoiret under Gassum formationen efter ca. 35 dages skrå boring ved
a) anvendelse af det valgte boremudder (jf. bl.a. boreprogrammet, bilag A, side 6)?, b)
den anvendte muddervægt og c) kombinationen af det valgte boremudder og den
anvendte muddervægt?

Figur 46 viser tidsdybde-kurver for en række danske landboringer, og de seneste skrå boringer er vist som
røde kurver. De stiplede blå linjer angiver henholdsvis planlagte dage og planlagt boredybde for Kvols-2.
Der hvor linjerne krydser, er den planlagte tid/dybde for boringen af Kvols-2 (jf. bilag A).

Figur 46: Tidsdybde-kurver for en række danske landboringer. De seneste skrå boringer er vist som røde kurver. De
stiplede blå linjer angiver henholdsvis planlagte dage og dybde for Kvols-2, og der hvor de krydser er den planlagte tid
for Kvols-2.

Som det kan ses af Figur 46, kan 35 dage for en skrå boring til 2.955 m virke ambitiøst, men dog ikke
urealistisk, og er efter de sagkyndiges opfattelse mulig. For at nå resultatet vil boringen kræve detaljeret
planlægning som inkluderer løbende opdateret risikovurdering, samt udstyr der virker upåklageligt gennem
hele boringen (borerig, retningsboring, mudder m.m.).
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Sagkyndige kan ikke af boreprogrammet se, hvor meget ’non productive time’ (NPT) der er afsat i
programmet. NPT er den tid i en boring, som er afsat til uforudsete problemer med udstyr, borerater og
generelt lavere effektivitet end forventet. Normal borepraksis er NPT på 20-25% for de første boringer i en
kampagne, hvorefter dette vil reduceres i takt med indkøring af udstyr og rutiner samt en bedre forståelse
af geologien/reservoir.
a) Boremudder
Det er sagkyndiges vurdering, at det planlagte boremudder, som udgangspunkt, var egnet til at
bore Kvols-2, dog med nogle forbehold.
 Mudderspecifikationerne skal holdes indenfor de rammer som er fastsat i forbindelse med
boreprogrammet (bilag A)
 KCl niveauet skal evalueres ud fra de data, som er til rådighed for Kvols-1 (borespåner,
borevægskerner)
 Det samlede saltniveau skal evalueres i forhold til formationens salinitet, hvor informationer
for Kvols-1 er til rådighed i denne borings Completion Report (bilag 17A)
Det ville have været at foretrække, at skifte fra bentonitsystemet til et limebaseret system ved
overgangen imellem sand og kalk/ler omkring 300-400 m, således at risiko for gumbo kunne
reduceres.
b) Muddervægt
Umiddelbart synes den planlagte muddervægt på 1,25-1,35 sg realistisk og inden for de rammer,
som andre landboringer har anvendt. Det er dog yderst vigtigt at sikre, at vægten kommer fra HGS
og ikke opbygges af LGS, som har negativ effekt i mange henseender (jf. spørgsmål 16).
Der er i ugerapporterne rapporteret om mistet cirkulation mange gange, hvilket betyder, at
formationen har været udsat for væsentlig højere vægt (>frakturtrykket). Dette kan have medvirket
til nedbrydning af formationen. Efter dette er sket, vil muddervægten ikke have stor effekt i forhold
til at holde formationen tilbage. Det er derfor vigtigt, at mudderet altid holdes inden for
specifikationerne.
c) Kombination af KCl mudder og muddervægt
Som nævnt i besvarelsen af (a) og (b) i spørgsmål 28, vurderer sagkyndige, at boringen kunne have
nået reservoiret under Gassum formationen inden for 35 dage med kombinationen af KCl mudder
og den planlagte muddervægt, dog med de forbehold, som nævnt under (a) og (b).
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29

I det omfang spørgsmål 28 besvares benægtende bedes den sagkyndige oplyse, hvilke
usikkerhedsmarginer, der vanligvis anses for acceptable ved planlægning af boretiden
for landbaseret boring?

Sagkyndige finder det muligt, at Kvols-2 kunne bores til reservoiret under Gassum formationen efter ca. 35
dages skrå boring, og dette spørgsmål er derfor ikke besvaret (jf. spørgsmål 28).
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I det omfang spørgsmål 28 besvares benægtende bedes skønsmanden om muligt
oplyse den (alt andet lige) mest realistiske forventelige boreperiode for en boring
placeret som Kvols-2 for at nå reservoiret under Gassum formationen ved
anvendelse af:
• det faktisk anvendte boremudder, jf. svar på spørgsmål 12?
• et eventuelt alternativt boremudder, jf. den sagkyndiges svar på spørgsmål 18?

Sagkyndige finder det muligt at Kvols-kunne bores til reservoiret under Gassum formationen efter ca. 35
dages skrå boring, og dette spørgsmål er derfor ikke besvaret (jf. spørgsmål 28).
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Øvrige

FF

De sagkyndige bedes oplyse markedspriser ("lost in hole"-priser samt dagspriser for
udstyrsleje) i 2011-2012 i henholdsvis en ”logging while drilling” borestreng med
spectral gamma ray (hvor loggingudstyr er monteret på borestrengen), og på wireline
loggingudstyr (som ikke er monteret på borestrengen).

Markedspriser i 2011-2012 for henholdsvis ”logging while drilling” udstyr og ”wireline logging” udstyr,
afhænger i høj grad af de kontraktuelle forhold. For nogle projekter vil fastpris være at foretrække, mens
det i andre tilfælde vil være muligt at opnå rabat i forbindelse med projekter af længere varighed.
Nedenstående priser skal derfor ses som generelle og baseret på prislister fra 2011-2012, hvor der ikke har
været nogen form for rabat inkluderet.
Cirkapriser for spectral gamma ray
Udstyrsleje
- Dybde omkostning
- Måle omkostning
- Daglig leje
Lost-in-hole charge

Logging While Drilling (LWD)

Wireline logging

n/a
n/a
EUR 4.500 per dag

EUR 8 - 10 per meter
EUR 8 - 10 per meter
EUR 600 - 650 per dag

EUR 600.000

EUR 65.000 – 100.000

Ovenstående LWD priser vil i de fleste tilfælde kræve en minimum lejeperiode, og tilgængeligheden af
udstyr vil kræve, at udstyr bliver bestilt mange uger i forvejen.
Det skal bemærkes, at LWD ikke normalt anvendes i 12-1/4” hulstørrelse, og kvaliteten af data kan derfor
være mindre god.
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GG

Var der i 2011-2012 en almindelig dansk borepraksis for altid at anvende en bestemt
type logging, fx logging ved hjælp af en ”logging while drilling” borestreng med
spectral gamma ray?

Det er sagkyndiges vurdering, at det i 2011-2012 ikke var almindelig dansk borepraksis altid at anvende en
bestemt type logging.
Et loggingprogram planlægges altid individuelt for den enkelte boring med udgangspunkt i budget samt
hvilke specifikke informationer, der ønskes indhentet.
For nemmest at kunne identificere de lithologiske lagpakker, mens der bores, anvendes ofte en logging
suite indeholdende standard gamma ray (GR) udstyr.
Spectral Gamma Ray er derimod en specialiseret måling, der bl.a. giver informationer om
sammensætningen af de lermineraler man gennemborer (baseret på deres indhold af grundstofferne K, U
og Th), og anvendelsen af dette udstyr som LWD var og er ikke almindelig dansk borepraksis. Endvidere er
Spectral Gamma Ray ikke designet til anvendelse i større huldiameter (eksempelvis 12-1/4”), da
datakvaliteten vil blive reduceret. Kombination af motor og Spectral Gamma Ray er heller ikke optimalt, da
dette udstyr kræver konstant borestrengsrotation.
Ligeledes vil man forsøge at minimere omkostningerne ved dataindsamlingsprogrammet, og ikke indsamle
detaljeret/specifik information om de formationer, der gennembores på vej ned til reservoiret.
Typisk vil man kun benytte Spectral Gamma Ray hvis der er behov for detaljeret information om selve
reservoiret (f.eks. i forbindelse med horisontale boringer efter skifergas).
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HH

Fandtes der i 2011-2012 på markedet en borestreng, som i realtid, dvs. mens der blev
boret, kunne have tilvejebragt spectral gamma ray data?

Der var i 2011-2012 spectral gamma ray LWD (logging while drilling) til rådighed. Dette tool kunne leveres
af bl.a. serviceselskaberne Weatherford og Schlumberger.
Det skal bemærkes, at dette LWD udstyr ville have været en meget omkostningstung del af dataindsamlingsprogrammet, og tilgængeligheden af dette udstyr var i 2011-2012 meget begrænset, og ville
kræve bestilling af udstyr lang tid i forvejen.
Spectral LWD udstyr er i de senere år blevet meget mere almindelige på grund af skifergasefterforskning,
men anvendes hovedsagligt i mindre hulstørrelser og horisontale boringer.
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II

Hvad er formålet med at indhente et geomekanisk studium?

Formålet med et geomekanisk studium er, at opnå viden og forståelse omkring de geomekaniske forhold
(styrke, kollapsfraktur m.v.), som kan forventes i en boring under udførelse samt under produktion.
Et geomekanisk studium vil typisk inkludere:
 Geomekanisk analyse (før boring foretages)
 Formationstryk og stabilitetsanalyse
 Optimering af retning og vinkel på boringen
 Stimuleringsdesign (hvis nødvendigt)
Denne viden kan anvendes i forbindelse med bestemmelse af den optimale muddervægt, samt
identifikation af potentielle risici i forbindelse med hulstabilitet. Dette inkluderer bl.a. estimeret kollaps- og
break-outgradienter for en given vinkel på boringen.
Et geomekanisk studium kan endvidere given viden omkring, hvorledes retningen (azimuth) af boringen vil
have indflydelse på styrken i formationen, samt hvorledes potententielle forkastninger og sprækker kan
indvirke på muddervægtsvinduet.
På baggrund af ovenstående informationer, kan et geomekanisk studie endvidere anvendes til at optimere
dybder af foringsrør.
Det skal bemærkes, at et geomekanisk studium ikke nødvendigvis skal udføres som en del af planlægningen
af en geotermiboring. Hvorvidt et geomekanisk studium skal udføres, vil afhænge af bl.a. projektets
omfang, lokation og kompleksitet. Det er god praksis, at det i planlægningsfasen vurderes, hvorvidt dette er
nødvendigt eller ej. En sådan vurdering forudsætter en vis indsigt i områdets geologi og inddragelse af
erfaringer fra relevante referenceboringer.
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JJ

Hvilke data skal være til rådighed for at man kan udføre et geomekanisk studium?

For at udføre et fuldt geomekanisk studie, bør følgende borehulslogs (af god kvalitet) være tilgængelige:
 Gamma Ray (naturlig gammastråling)
 Resistivitet (formationsvæskens modstand tæt på og længere væk fra borehullet)
 Neutron-Densitet (log for formationens porøsitet og tæthed/vægtfylde)
 Sonic (akustisk log, forskellige typer af seismiske bølger bruges til at bestemme porøsitet,
plasticitet og evne til at transmittere lydbølger m.v.).
 Formationstryksmålinger i reservoirer for at kalibrere poretrykskurven og LOT data for at kalibrere
frakturgradienten. Hvis også kollapskurven og genåbningstrykket for frakturer skal kalibreres,
kræver det avancerede bjergartsmekaniske analyser på kernemateriale.
 Borerapporter med information omkring boreproblemer, pack-off, boremuddertab, cavings,
muddertype m.v.
Det skal nævnes, at det er yderst sjældent, at alle disse data er til rådighed fra et område, hvor boringerne
er af ældre dato, overvejende lodrette og kun indeholder sparsomme oplysninger om boreproblemer.
Hvis data ikke findes på forhånd, kan de skaffes i løbet af den/de første efterforsknings-/vurderingsboringer, så der løbende kan opbygges en komplet geomekanisk model. Herefter kan kommende
produktionsboringer planlægges mere optimalt, og begrænsninger i borevinkel kan defineres som funktion
af boreretning, lithologi, dybde m.v. Endvidere kan muddervægtsvindue defineres mere sikkert.
Figur 47 viser et eksempel på processen for opbygningen af en geomekanisk model.

Figur 47: En geomekanisk model bygger på informationer fra en række fagdiscipliner. Modellen skal valideres og
kalibreres med faktiske målinger, således at de endelige resultater bliver repræsentative.
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KK

Kræver udførelsen af et geomekanisk studium geologisk ekspertise?

Udførelsen af et geomekanisk studium kræver input fra en række discipliner. Det er normalt en
geomekaniker, som sidder på ekspertisen vedrørende det geomekaniske studium, mens geologer,
reservoir- og boreingeniører leverer information og erfaring.
Alle involverede discipliner skal besidde et vist niveau af erfaring og kompetencer, herunder detaljeret
indsigt i bl.a.:











Geomekanisk teori og praksis
Regional tektonik (strukturgeologi)
Lithologi (geologi)
Reservoirkarakteristik
Formations-, fraktur-, overburden- og kollapsgradienter
Forståelse af referenceboringers historik, indhold og tolkning
Boreteknik
Mudderekspertise
Brønddesign
Relevant software

Udførelse af et validt geomekanisk studium kræver således ikke blot geologisk ekspertise, men integration
af input fra flere forskellige fagdiscipliner. Validiteten af et sådant studium sikres ved en kritisk
gennemgang af dets forudsætninger, mål og resultater udført af eksterne eksperter.
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LL

Hvad giver et geomekanisk studium svar på?

Er inputdata af god kvalitet, og tolket korrekt, kan et geomekanisk studium give svar på bl.a.:










Muddervægtsvindue og kick tolerance
Kollaps-, fraktur- og break-outgradienter
Optimering af dybder for foringsrør
Begrænsninger i forbindelse med cementering
ECD begrænsninger
Effekt af borevinkel og boreretning
Effekt af forkastninger og sprækker
Eventuelle operationelle begrænsninger
Effekten af produktion/injektion

Det skal bemærkes, at et geomekanisk studium ikke nødvendigvis skal udføres som en del af planlægningen
af en geotermiboring. Hvorvidt et geomekanisk studium skal udføres vil afhænge af bl.a. projektets omfang,
lokation og kompleksitet. Det er god praksis, at det i planlægningsfasen vurderes, hvorvidt dette er
nødvendigt eller ej. En sådan vurdering forudsætter en vis indsigt i områdets geologi og inddragelse af
erfaringer fra relevante referenceboringer.
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MM

De sagkyndige bedes gennemgå Ross' plan "7 Days – The Ross Way" (bilag 17F, "7dagesplanen") og besvare, om de sagkyndige anser det for sandsynligt, at 7dagesplanen kunne være gennemført, således at boringen kunne være gennemført til
det oprindeligt planlagte casing punkt efter 4. Gassum marker.
Det bedes ved besvarelsen sammenfattet, hvad de sagkyndige anser for at være
hovedelementerne i 7-dagesplanen, og på hvilke punkter de sagkyndige er
henholdsvis enige eller uenige i vurderingerne i 7-dagesplanen.

Bilag 17F indeholder en række e-mails og dokumenter, der dels er produceret af Ross Engineering, dels af
en række faggrupper; M-I SWACO, Scientific Drilling, WWTCO og Baker Hughes.
Da spørgsmål MM kun omhandler boring ned til toppen af Gassum formationen tager sagkyndige kun de
dele i betragtning, som omhandler boring af 8-1/2” sektionen.
I det efterfølgende vil der være referencer til sektionerne i 7-dagesplanen (bilag 17F), jf.
dokumentoversigten i nedenstående Tabel 18.
Sagkyndige har gennemgået de enkelte sektioner og sammenfatter herunder de væsentlige informationer.
Disse ligger til grund for vurderingen af, om sagkyndige har fundet det muligt, at planen om at bore til det
planlagte casingpunkt efter 4. Gassum marker på 7 dage ville kune realiseres.
Gennemgang af 7-dagesplanen
Sektion Dokumenter i 7dagesplanen
0
Cover letter

1

Flow Chart

Beskrivelse
Følgende punkter er noteret ud fra cover letteret:
 Muddervægten nedsættes fra 1,38 til 1,20-1,25
sg. Det konkluderes at nedsættelsen i
muddervægt vil give en forøgelse i
borehastigheden.
 Ross anbefaler brugen af en 9-1/2”
underreamer.
 Det er analyseret at ved at påmontere
drejningsmomentreducerende komponenter
(Drill String Torque Reducers) på borestringen
kan drejningsmomentet reduceres med 24%.
Flowchartet er et beslutningstræ som inkluderer
omkostninger og tid for den operationelle sekvens:
1. Træk ud af hul
2. Reducer muddervægt
3. Bore 100 m cement til 2.450 m
4. Træk ud af hul
5. Gør klar til at bore
6. Bore 90 m fra 2.450 m til 2.530 m
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Sektion Dokumenter i 7dagesplanen

Beskrivelse
7.
8.
9.
10.

2

Drilling Operational
Guidelines

Træk ud af hul fra 2.540 m
Klargøre boring til Gassum
Bor 100 m, udfør check trip
Fortsæt med at bore til reservoir

Beskrivelse af planlagt boreoperation:
2.1. 010o
Motor BHA anvendes til at bore cementen i 9-5/8”
foringsrøret samt de første 20 m under foringsrøret.
Drill String Torque Reducers skal installeres såfremt
disse er til rådighed på sitet.
2.2. 010p
En dedikeret motor BHA skal anvendes til at
retningsbore og sikre at nyt brøndspor er opnået.
2.3. 010q
De resterende +/- 300 m ned til casingpunkt efter 4.
Gassum marker skal bores med en simpel BHA uden
udstyr til retningsbestemt boring (uden motor eller
lignende).

3

Revised mud programme

M-I SWACOs mudderprogram beskriver det planlagte
boremudder for den resterende del af brønden.

4

BHA – Revision 4

Scientific Drillings retningsboringsprogram inkluderer
følgende BHA’er:
1. Motor BHA (cleanout BHA) til at bore cementen
i 9-5/8” foringsrøret
2. Motor BHA (BHA Option 1) til at initiere det nye
brøndspor og fortsætte med at bore Kvols-2B
indtil casingpunkt efter 4. Gassum marker eller
indtil lav ROP
3. Ved lav ROP udskiftes til ny motor BHA (BHA
Option 2) hvor en anden type borekrone vælges
for bedre ydeevne
4. En alternativ BHA uden motor (hele
borestrengen roteres) og ingen retningsboring
mulig

5

Tekniske udfordringer /
Problemliste

En liste sammenfattet af Ross med 6 punkter
omhandlende nogle af de tekniske udfordringer for
Kvols-2B samt afhjælpende tiltag:
1. Evaluering af drejningsmomentet inden nyt
brøndspor initieres
2. Foringsrørets integritet
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Sektion Dokumenter i 7dagesplanen

Beskrivelse
3.
4.
5.
6.

Drejningsmomentet under boringen af Kvols-2B
Kvalitetssikring af retningsbestemt udstyr
Optimal muddervægt
Fjerritslev boretilgang

6

Mail 13/06 2012 – Torque
& Drag Report

Mail fra Scientific Drilling angående torque & drag samt
friktionsfaktorer.

7

Torque analysis – SDI

Torque & Drag rapport fra Scientific Drilling - en
sammenfatning af de simuleringer som Scientific Drilling
har udført for Kvols-2B.

8

WWT Torque Analysis
report

Rapport fra firmaet WWTCO, som simulerer det
forventede drejningsmoment for Kvols-2B ved
installation af Drill String Torque Reducers. Ved at
installere Drill String Torque Reducers forventes
drejningsmomentet reduceret med 24%. Dette vil kræve
installation af Drill String Torque Reducers i 2 zoner, A
(350-1.050 m) og B (1.125-2.150 m).

9

Mail 12/06 2012 –
Preliminary observations
Kvalitetssikring af
boreudstyr

E-mail angående Baker Hughes’ XMAC log i Kvols-2A.

10

E-mail og dokument fra Scientific Drilling.
Mailen er en række punkter over deres anbefalinger for
boringen af Kvols-2B.
Dokumentet indeholder et skema over, hvordan deres
leverandører udvælges, en liste over godkendte
leverandører samt en hændelsesanalyse omhandlende
den ”mud pulser” som forårsagede en lavere pumperate
ved boringen af 17-1/2” sektionen.

11

Ross. dokumenter 10/06
2012 – Færdiggørelse af
Kvols-2A

Et dokument fra Ross som beskriver:
I.
Hvad der er udført forud for 7-dagesplanen
II.
De mulige fremadrettede planer for Kvols-2

12

Underskrevet
risikovurdering pr. 07/12
2011
Senest opdaterede
risikovurdering
Geology based remarks on
borehole caliper log

Ross’ originale risikovurdering inden opstart af Kvols-2.

Kvols 2A Lithology profile

Lithologisk profil af Kvols-2A baseret på caliperloggen.

13
14
15

Opdateret risikovurdering.
En række geologiske bemærkninger baseret på
caliperloggen.
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Sektion Dokumenter i 7dagesplanen
16
Mud weight analysis

Beskrivelse
Baker Hughes geomekanisk studium. Studiet er baseret
på data fra Kvols-1 og Kvols-2/2A og beskriver
forventede minimumsmuddervægte for en given vinkel
og retning.

Tabel 18: Oversigt over dokumenter indeholdt i 7-dagesplanen (bilag 17F). I besvarelsen af spørgsmål MM vil
referencer til sektioner være i henhold til denne oversigt.

Hovedelementer i 7-dagesplanen


Mudderdesign og håndtering af borespåner
Med reference til mødereferatet pr. 30. maj 2016 oplystes det af Ross, at det var planen at
KCI/glycol boremudderet, anvendt i Kvols-2A, skulle genbruges til boringen af Kvols-2B, med den
kommentar, at boremudderets vægt skulle nedbringes til 1,20 sg, samt at boremudderet skulle
bringes tilbage i en tilstand svarende til de af M-I SWACO givne specifikationer.
Sagkyndige er enige i mudderdesignet, men de planlagte specifikationer for boremudderet bør
evalueres med specifikt henblik på salinitet og muddervægt, hvilket ikke fremgår af 7-dagesplanen.
Det skal skal bemærkes, at genanvendelse af boremudderet ikke synes optimalt, og det havde
været hensigtsmæssigt at anvende nyt mudder til boringen af Kvols-2B.
Mudderprogrammet indeholder uoverensstemmelser, som umiddelbart kan gøre det svært at
gennemskue den nøjagtige boremudderstrategi ud fra 7-dagesplanen alene. Det forventes dog, at
disse fejl ville blive udbedret inden den endelige plan.
Det bemærkes endvidere, at 7-dagsplanen ikke indeholder informationer om, hvordan
monitorering af borespåner håndteres, hvilket er essentielt, set i lyset af tidligere boretekniske
udfordringer.



Muddervægt
Den planlagte muddervægt for boringen af Kvols-2B 8-1/2” sektion var 1,20-1,25 sg. Dette er
baseret på det geomekaniske studium gennemført af Baker Hughes, sektion 16.
Sagkyndige vurderer, at datagrundlaget for det geomekaniske studium er utilstrækkeligt, og er
derfor ikke umiddelbart enige i reduktionen af muddervægten baseret på det geomekaniske
studium.



Operationelt program
BHA
Det er i Ross’ detaljerede program, sektion 2, planlagt at bore sektionen med 3 forskellige
borestrenge:
i. Udboring af cement i 9-5/8” foringsrør
ii. Initiering af det nye brøndspor
iii. Boring til casingpunkt efter 4. Gassum marker
Sagkyndige er enige i fremgangsmåden med ovenstående punkter, men det er dog uklart
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hvorfor tre BHA’er (i stedet for to) er valgt, da dette ikke er fyldestgørende beskrevet i
sektion 2, 4, 5 eller 13.
Omkring borestrengen noteres det, at det nu planlægges at bruge en borestreng bestående
af både 5” og 5-1/2” borerør. Der lægges op til, at der skal anvendes ca. 1.600 m 5”, og
resten skal være 5-1/2” borerør. Sagkyndige er enige i, at det er bedre at bore 8-1/2”
sektionen med 5” borerør end med 5-1/2”. God praksis er at anvende 5” borerør i 8-1/2”
hullet.
Drejningsmoment
For at reducere drejningsmomentet er det valgt at evaluere brugen af Drill String Torque
Reducers. Det er estimeret, at dette kan reducere drejningsmomentet med 24%. Sagkyndige
er enige i tiltaget, som vil kunne nedsætte drejningsmomentet.
Det bemærkes, at tiden for installation af Drill String Torque Reducers ikke er medtaget i 7dagesplanen. Det estimerede antal Drill String Torque Reducers er signifikant, og den
samlede tid for installation og afmontering kan løbe op i dage.
Brøndspor
Det planlagte brøndspor inkluderer en vinkel på 35,61° og en retning på 274,1° til
casingpunkt efter 4. Gassum marker. Simuleringerne fra Scientific Drilling og WWTCO
anvender dette brøndspor.
Sagkyndige vurderer, at det ville være hensigtsmæssigt at anvende motor i 8-1/2” sektionen.
En konsekvens af at bore uden motor kan være højere dog legs, som igen kan resultere i
højere drejningsmoment og problemer med at få vægt til borekronen.


Risikovurdering
Sagkyndige er enige i tilgangsvinklen med hensyn til sektion 5 (Tekniske udfordringer /
Problemliste) samt sektion 13 (Senest opdaterede risikovurdering).
Sagkyndige er dog uenige i, at disse er fyldestgørende, og mener at bl.a. nedenstående burde have
været inkluderet:
Vedligeholdelse af boremudderet
Boremudderets specifikationer ved boring af Kvols-2/2A var overskredet i en sådan grad at
det var problematisk – det værende især LGS. Dette havde en stor indflydelse på
effektiviteten af udrensningen af borespåner og det høje drejningsmoment. Da sektionen
kun er +/- 300 m lang, virker det ikke sandsynligt, at boremudderet vil afvige signifikant fra
de planlagte specifikationer. Ikke desto mindre er det kritisk, at specifikationerne
overholdes.
Retningsboring
Drejningsmomentet er i forvejen markant højere end forventet og gav udfordringer i de
tidligere sektioner. Idet 8-1/2” sektionen er planlagt uden retningsstyrende udstyr, er der en
risiko for højere end forventet dog legs, hvilket vil forårsage et højere drejningsmoment.
7” Liner installation
Ved installation af en 7” liner er det væsentligt at overveje, hvilken type sko og hvilket
centraliserdesign, lineren skal udstyres med. Sammensætningen af sko og centralisers er helt
afhængig af boringens kvalitet og bør justeres herefter.
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Desuden bør det beskrives, om lineren kan roteres/cirkuleres ned, samt hvilke parametre,
der kan anvendes.
Håndtering af borespåner
For hver meter formation boret, kan en given mængde borespåner forventes på overfladen.
Når der har været så store udvaskninger i de tidligere sektioner, ville det være forventeligt,
at der fremadrettet sættes fokus på registrering af mængden af borespåner, som kommer ud
af hullet. Derved kan det evalueres, hvorvidt boringen og hulrensningen forløber som
forventet.
Håndtering af cavings
Da der blev registreret forholdsvis store mængder cavings i tidligere sektioner bør
form og størrelse af disse registreres fremadrettet, da disse fortæller en historie om
forholdene nede i brønden. Afhjælpende tiltag skal ligeledes beskrives.
Underreamer
Hvis en underreamer skal inkluderes i borestrengen, skal der tages en række specielle
hensyn, såsom at en del af væsken ledes igennem underreameren, og der vil være et
anderledes tryktab, når den åbnes.

Sagkyndiges vurdering af gennemførelse af 7-dagesplanen
Sagkyndige vurderer, at det højst sandsynligt ikke ville være muligt, at opnå planlagt casingpunkt efter 4.
Gassum Marker i henhold til 7-dagesplanen.
Denne vurdering beror på følgende:


Problemerne i Kvols-2/2A er efter sagkyndiges opfattelse ikke fyldestgørende belyst og afklaret.
Sagkyndige vurderer, at den fremadrettede plan burde inkludere en dybdegående, tværfaglig
forståelse af problemerne samt identifikation af nødvendige afhjælpende tiltag. Tidsrammen for
dette arbejde vil efter sagkyndiges vurdering tage væsentligt længere tid, end der umiddelbart var
til rådighed for at planen kunne eksekveres succesfuldt.



Muddervægten er efter sagkyndiges opfattelse baseret på et for lille datagrundlag, og i
kombination med et vandbaseret KCl boremudder vurderer sagkyndige, at denne er for lav.



Manglende identifikation af signifikante risici og afhjælpende tiltag, som beskrevet ovenfor.



Manglende fokus på vedligeholdelse af boremudder samt -specifikationer.
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8

Ordforklaring

Annulus
Området mellem borestrengen og borehulsvæggen.

Balling
Se ’gumbo’
BHA
Bottom Hole Assembly (BHA) er den nedre del af borestrengen, hvor borekrone, motor, div logging tools,
vægtrør m.v. er samlet.

Bit
En bit (borekrone) er placeret for enden af den roterende borestreng, hvorved der bores nyt hul. Bits kan
være rullemejsler, PDC- eller diamantbits:

125

8 – Ordforklaring

Cavings
Fragmenter der falder af borehulsvæggen pga ustabilitet. eller sprækker i formationerne. Da cavings, i
modsætning til borespåner, ikke er dannet af borekronen, repræsenterer de typisk en yngre formation,
lokaliseret højere oppe i borehullet, end de borespåner der transporteres op under boringen. Hvis man
gennemborer en længere sektion med ustabil formation, kan der imidlertid komme cavings samtidig med
borespånerne fra den samme formation, og disse skelnes således fra hinanden ved deres forskellige
størrelse (borespåner har ensartet størrelse mens cavings varierer i størrelse fra ganske små til adskillige
cm lange) samt deres facon (borespåner vil have ensartet facon der afhænger af den anvendte type af
borekrone, mens cavings kan have mange forskellige former og strukturer).
Completion
Completion er den process hvor brønden gøres klar til produktion eller injektion.
Completion fluid
Completion fluid er den væske, som pumpes ned i boringen efter selve boringen er færdiggjort og man er
klar til completion og efterfølgende test af brønden. Formålet med completion fluid er primært at
minimere reservoirskader samt kontrollere reservoirtrykket. I tilfælde, hvor completion fluid er i
forbindelse med formationen, kan der i tillæg være krav omkring inhibering af formationen.
Completion fluid indeholder ingen, eller meget få, faste partikler. De faste partikler kan ødelægge
formationen eller sætte sig fast i udstyr, der installeres i brønden samt i produktionsfaciliteter og dermed
reducere brøndens ydeevne.
Completion udstyr
Udstyr som installeres i forbindelse med completion. Dette kan være rør, pumper, pakninger m.v. Udstyret
vil sædvanligvis sidde i boringen under hele produktions-/injektionsfasen.
Diagenese
Proces der ændrer sedimenter eller sedimentære bjergarter som funktion af begravelsesdybde (grundet
øget tryk og temperatur).
Kompaktering forårsages af vægten af de overliggende sedimenter, hvorved porøsitet reduceres under
samtidig udpresning af porevæske. Porevæsken kan ydermere reagere kemisk med omgivelserne, hvorved
der kan udfældes mineraler mellem sedimentkornene (cementering).
Diagenese kan også skyldes temperaturstigningen med dybden. På meget stor dybde (fx 10 km) bliver tryk
og temperatur så høje, at diagenesen afløses af metamorfose; grænsen er ikke veldefineret.
Sand omdannes ved diagenese til sandsten og ler til lersten og sidenhen skifer.
Dog leg
Dog legs er et mål for hvor meget brøndsporet ændrer retning (vinkel og retning) inden for et boret interval
og måles i grader per given længde (eksempelvis °/30m). Høje doglegs er dermed en indikation om at
boringen er uensartet eller drejer meget. Normaltvis planlægges en boring med en øvre grænse på doglegs
på omkring 3.
Drill-in fluid
En borevæske som kan anvendes til at bore reservoirsektionen uden at beskadige denne. Kan i mange
tilfælde også anvendes som completion fluid.
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Drill String Torque Reducers
Komponenter som indsættes i borestringen og reducerer friktionen imellem borestringen og foringsrøret.
Drill String Torque Reducers installers over intervaller med høje doglegs, således at drejningsmomentet
mindskes.
ECD (Equivalent Circulating Density)
Er et mål for det trykfald som er mellem foringsrøret og borestrengen (annulus) + muddervægten.
Effektiv vinkel
Den effektive borevinkel er vinklen som bores med set i forhold til boring vinkelret på formationens
hældning. I nedenstående eksempel er formationens hældning (dip) 12 grader og brøndsporet 35 grader.
Borevinklen øges således fra 35 grader ved boring i vandret aflejret formation til 47 grader ved boring i
formation der hælder 12 grader i samme retning som boringen.

Borevinkel
35°

Formationsvinkel (dip)
12°

Effektiv borevinkel
47°

Filterkage
Et filter som dannes på siden af boringen, af partikler og kemikalier der findes i mudderet.
FIT (Formation Integrity Test) / LOT (Leak Off Test)
Både en FIT og LOT tester styrken og integriteten af en given formation. Når et foringsrør er blevet
installeret og der skal bores ny formation, udføres der normalvis en FIT eller LOT. Dette gøres ved at
formationen udsættes for tryk indtil et givent punkt (FIT) eller indtil formationen begynder at åbne sig
(LOT).
Fluid loss
Fluid loss er et mål for effektiviteten af filterkagen og beskriver mængden af væske, der kan trænge
gennem denne, som et resultat af differentialtrykket mellem formationen og den hydrostatiske
muddersøjle.
Friktionskoefficient
Når to legemer bevæger sig i forhold til hinanden mens de presses imod hinanden, viser friktionen sig som
en kraft der trækker modsat den retning legemerne bevæger sig i. Denne friktionskraft hæmmer
bevægelsen, og optager derved en vis mængde af den energi ud af det mekaniske arbejde der udføres ved
at bevæge legemerne.
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Gumbo
Term for blødt ler som klæber til komponenter i BHA’en – ofte borekronen eller stabilizers. Opstår når der
bores igennem lerholdige formationer og hvis boremudderet ikke er justeret til at opløse leret, det
værende f.eks. ved tilsætning af lime. Når det bløde ler klæber til og pakker af omkring BHA komponenter
og borekronen (balling) kan det bl.a. være kritisk for boreydeevnen, retningsorienteret boring og give
problemer når borestrengen skal trækkes ud af hullet.

HGS (high gravity solids)
Partikler med massefylde >3 g/cm3, som er inerte.
High side
Den øvre side (oversiden eller ’loftet’) af et brøndspor.
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Inert
Betegnelse for et stof, som er til stede i en reaktionsblanding uden at reagere.
Inhiberende/inhibitiv
Inhiberende/inhibitiv betegner en tilstand, hvor der udvises en hæmmende virkning. Dette kan eksempelvis
være boremudders inhiberende effekt, som betyder den potentielle skadelige effekt bliver reduceret
Kation-udskiftningskapacitet
Et udtryk for formationens egenskaber og sammensætning. Proces, hvori de positivt ladede kationer
udbyttes, hvorpå der sidder negativt ladede atomgrupper.
Klastisk
Sedimentær bjergart, der består af fragmenter (brudstykker og korn) fra andre bjergarter. Eksempelvis
sandsten og lerskifer.
LGS (low gravity solids)
Partikler med massefylde < 3 g/cm3. Disse kan være reaktive (polymer, bentonite, reactive ler m.fl.). Det
kan ligeledes være inerte formationer som sand- eller kalksten
Lime
Calciumhydroxid [Ca(OH)2]. Stærkt basisk kemikalie der anvendes som tilsætning til både olie- og
vandbaseret borevæske med henblik på bl.a. øgning af pH værdi og mindskning af korrosion. Kaldes også
læsket kalk og anvendes i mørtel.
Leak off
Se FIT (Formation Integrity Test) / LOT (Leak Off Test)
Low side
Den nedre del (undersiden eller ’gulvet’) af et brøndspor.
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MBT (Methylene Blue dye Test)
MBT er anvendt til at bestemme kation-udskiftningskapaciteten af faste partikler i boremudderet. Kun de
reaktive dele af lerpartiklerne er involveret i testen og materaler såsom baryt er ikke inkluderet.
Newtonsk væske
En newtonsk væske, er en væske med ligefrem proportionalitet mellem produktets "sejhed" og den
spænding, det kræver at foretage forskydninger i væsken. Det gælder for de fleste væsker, som er
homogene, at de også er newtonske. For newtonske væsker gælder det, at viskositeten er uafhængig af,
hvor hurtig man rører rundt i den.
Operatør
Operatøren er den virksomhed, som udøver efterforskningen eller produktionen på rettighedshaverens
vegne. Typisk vil operatøren være en af de virksomheder, der er rettighedshaver til tilladelsen.
Pack-off
En tilstand, hvor annulus er lukket på grund af borespåner og der kan derved ikke cirkuleres.
Permeabilitet
Gennemtrængelighed for en gas eller væske i et porøst medium (f.eks. sand), som følge af en trykforskel.
Reologi
Videnskabelig retning inden for fysik der beskæftiger sig med strømning og deformation af materialer, der
har både faste og flydende egenskaber. I forbindelse med boremudder drejer reologi sig om hvorledes
mudderet opfører sig med hensyn til viskositet, gel m.v.
Rettighedshaver
Rettighedshaveren er den virksomhed eller gruppe af virksomheder, der har en tilladelse til efterforskning
og indvinding af kulbrinter fra undergrunden.
Shear rate
Et mål for, hvor meget væskepartiklerne bevæger sig i forhold til hinanden (sejhed). Se også Shear stress.
Screens
En del af completion udstyr, som anvendes over reservoir til at modvirke eksempelvis produktion af sand.
Shear stress
Forskydningsspændinger i forbindelse strømmende væske.
For visse typer væsker (newtonsk) gælder det at:
Shear stress = viskositet x shear rate
Sidetrack
En boring som foretages fra en eksisterende boring. Boringen afbøjes således brøndsporet kommer til at
ligge en vis afstand fra den gamle boring.
Sliding mode
Når der bores uden rotation af borestrengen, men alene med motor således der kan udføres
retningsboring.
Stuck pipe/liner
Fastsiddende udstyr som sidder i en boring.
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Surge & swab
Trykpåvirkninger som forekommer i forbindelse med borestrengen flytte op eller ned. Borekronen vil virke
som et stempel og der vil forekomme positiv trykpåvirkning når strengen flyttes ned i hullet og negativ
trykpåvirkning når strengen flyttes ud af hullet.
Toolface
Et udtryk for hvilken retning / vinkel der bores. Toolface anvendes af under retningsboring således det
planlagte brøndspor kan følges.
Tortuositet
Et udtryk for hvorledes brøndsporet snor sig langs boringen. Generelt vil mere aggressiv retningsboring
forårsage større tortuositet.
Underreamer
Udstyr der kan sættes i borestrengen, som gør hullet større ved hjælp af arme som kan åbnes og lukkes
afhængig af kravene. Eksempel på underreamer:

Viskositet
Beskriver de kræfter, der opstår, når væskepartiklerne bevæger sig i forhold til hinanden. Der er ikke nogen
viskositetskraft, hvis væskelagene ikke bevæger sig i forhold til hinanden. Beskrivelse af væskepartiklernes
ndbyrdes hastighed gøres ved hjælp af begrebet Shear rate. Se også Shear stress.
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Indledning

Nærværende tillægsbesvarelse til Skønserklæringen af 28. september 2016 er udarbejdet af Søren
Lundgren Jensen og Dorthe Juul Kann, som d. 29. februar 2016 af Voldgiftsinstituttet blev formelt udpeget
som sagkyndige i Voldgiftssag D-2281: EVK mod Ross. De sagkyndige er bistået af Thomas Werge-Gross i
besvarelsen af spørgsmålene.
Spørgsmålene er opdelt i en sektion med tillægsspørgsmål 31-37 fra EVK og en sektion med
tillægsspørgsmål NN-QQQ fra Ross.
Ved anvendelse af tekniske begreber, som sagkyndige anser for ikke at være alment kendte, er ord
markeret med kursiv i teksten. Disse kan slås op i Afsnit 4 Ordforklaring, hvor nye ord er markeret med fed
og kursiv.

I

Modtagne dokumenter

Sagkyndiges tillægsbesvarelser er baseret på supplerende bilag fremsendt af parterne (Tabel 1) samt
tidligere fremsendte bilag, der er opgivet i Skønserklæringens indledning.

Bilag nr.

Dokument

UUU

Stenlille-20 boremudder Final Well Report, M-I SWACO

VVV

Daglig rapportering af mudderdata fra Kvols-2/2A

WWW

Mudderdata for udvalgte boringer samt diagrammer udarbejdet af Ross

XXX

LGS% plottet mod FSR nr, udarbejdet af Ross

YYY

Opdateret bilag 17J: Mud Weight Analysis, Well Kvols-2A, Onshore Denmark, Final Report, Baker Hughes

ZZZ

Kvols-2 PPFG Chart

ÆÆÆ

AL-Bazali (2013): The impact of water content and ionic diffusion on the uniaxial compressive strength of shale
Lee & Schlautman (2015): Effects of Polymer Molecular Weight on Adsorption and Flocculation in Aqueous
Kaolinite Suspensions Dosed with Nonionic Polyacrylamides*
Nasser & James (2009): The effect of electrolyte concentration and pH on the flocculation and rheological
behaviour of kaolinite suspensions*

Tabel 1: Supplerende bilag fremsendt af parterne.
*) De to tekniske artikler blev eftersendt pr. e-mail og er ikke tildelt et bilagsnummer.
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Tillægsspørgsmål fra EVK
De sagkyndige oplyser i svaret på spørgsmål 15 (Erklæringen s. 61), at man ikke finder
det sandsynligt, at KCI kan påvirke stabiliteten af kaolinit (jf. bilag 17, s.12), da dette
lermineral er langt mindre sensitivt sammenlignet med smektit. Derefter henviser de
sagkyndige til Talukdar & Gogoi, 2015.
31

Efter EVK's opfattelse beskriver Talukdar & Gogoi boremudder baseret på stivelse,
hvorimod boremudderet anvendt ved Kvols-2 var polyglykol-baseret. De sagkyndige
bedes oplyse, om de er uenige i EVK's opfattelse og i givet fald redegøre nærmere
herfor.

Den tekniske artikel af Talukdar & Gogoi (2015) beskriver forsøg udført på væske tilsat smektit, hvortil der
tilføres KCl i en række forskellige koncentrationer. Artiklen beskriver således laboratorieforsøg, som havde
til formål at finde den optimale koncentration af KCl til boring af en bestemt type formation. Sagkyndige
mener derfor ikke, at resultaterne af den del af rapporten direkte kan overføres på boring af Kvols-2/2A, da
denne type formation ikke er sammenlignelig med Fjerritslev Fm.
Sagkyndige har i Skønserklæringen refereret til omtalen af kaolinit i den tekniske artikel af Talukdar & Gogoi
(2015), hvor kaolinit defineres som værende mindre reaktiv sammenlignet med eksempelvis smektit, samt
den mulige reaktion af kaolinit ved højere pH-værdier.
Sagkyndige er enige i, at artiklen omhandler boremudder baseret på smektit (stivelse) samt at
boremudderet i Kvols-2 var KCl/glycolbaseret. Sagkyndige finder ikke disse forhold mindre relevante på
grund af den anvendte basevæske/-mudder og vil derfor stadig henvise til denne artikel.
En række andre tekniske artikler omhandler kaolinits reaktive evne, hvoraf der bl.a. kan henvises til Wilson
& Wilson (2014).
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Efter EVK's opfattelse er interaktionen mellem boremudder sammenligneligt med det
anvendte ved Kvols-2 og omkringliggende formationer mere relevant i forhold til den
konkrete sag omtalt hos Lee and Schlautman, 2015 og Nasser and James, 2009.
De sagkyndige bedes oplyse, om de er uenige i EVK's opfattelse og i givet fald
redegøre nærmere herfor.

Lee and Schlautman, 2015
Af introduktionen til den tekniske artikel fremgår det, at denne retter sig mod overfladegeologi og det at
kunne ’kontrollere’ lerpartikler i forbindelse med at modvirke eksempelvis jordskred.
Det primære formål med forskningen var at undersøge effekten af den molekylære vægt af polyacrylamider
ved optagelse, flokkulering eller ændring i vandholdig kaolinitopløsning ved dosering med polyacrylamider
med forskellig vægt.
Polyacrylamid (PHPA) er et muddersystem, der blev udviklet af Royal Dutch Shell og som stadig anvendes til
boring af ler- og skifersektioner. Muddersystemet er designet til at indkapsle ler- & skiferpartikler, og kan
have en positiv effekt på mikrofrakturer (Figur 1). KCl anvendes normalt som inhibitor i de fleste PHPA
muddersystemer, dog ikke i forsøgene omtalt i artiklen af Lee and Schlautman (2015).
PHPA polymer coating

Lerpartikel

Figur 1: PHPA-muddersystemet er designet til at skabe en hinde omkring
ler- og/eller skiferpartikler, hvilket reducerer risikoen for, at disse begynder
at gå i forbindelse med vand.

I forsøgene blev anvendt basisvæske, som bestod af kaolinitpulver i destilleret vand (med pH på 7), og ud
fra disse blev forskellige polyacrylamid-opløsninger blandet.
Der blev ikke anvendt KCl i forbindelse med forsøgene, men alene polymerbasen (polyacrylamider).
Som det fremgår, er disse forhold ikke, hvad der blev anvendt i Kvols-2/2A. Sagkyndige mener således ikke,
at disse er relevante i forbindelse med evaluering af boremudderet og interaktionen med de
omkringliggende formationer.

Nasser and James, 2009
Denne tekniske artikel omhandler
 effekten af pH på kaolinitflokkulering
 effekten af kaolinitflokkulering under aflejring
 effekten på reologien
Ren kaolinit blev anvendt sammen med saltopløsning (NaCl) samt pH-kontrollerende væsker (NaOH eller
HCl), til udførelse af aflejringsforsøg (settling) og reologiforsøg.

4

2 - Tillægsspørgsmål EVK

Sagkyndige finder ikke, at resultaterne fra Nasser and James (2009) er mere relevante i forhold til
interaktionen mellem boremudder og omkringliggende formationer, da der i forsøgene er tale om rent
kaolinit i saltopløsning, og resultaterne kan, efter sagkyndiges opfattelse, ikke umiddelbart overføres til
Kvols-2/2A boringerne.
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De sagkyndige bedes oplyse og redegøre nærmere for, om svarene på spørgsmål 31 og
32 giver de sagkyndige anledning til at revidere svaret på spørgsmål 15 eller andre svar
i Erklæringen?

KCl/glycol boremudder bliver rutinemæssigt anvendt til boring af ler- og skiferformationer både på land og
offshore i store dele af verden. Der er lavet mange forsøg med denne boremuddertype og interaktionen
med forskellige formationer. Der er efter sagkyndiges opfattelse ikke noget i denne litteratur som tilsiger,
at kaolinit kan have en opsættende virkning på KCl/glycol boremudderet.
Sagkyndige finder ikke, at forsøgene udført af Lee and Schlautman (2015) og Nasser and James (2009)
umiddelbart er overførbare til Kvols-2/2A.
Svarene på henholdsvis spørgsmål 31 og 32 har ikke givet sagkyndige anledning til at ændre på
besvarelserne for Skønserklæringens spørgsmål 15 eller andre relaterede svar i Skønserklæringen.
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De sagkyndige oplyser i svaret på spørgsmål 16 (Erklæringen s. 63-64) bl.a., at der i
Kvols 2/2A er rapporteret Low Gravity Solids-værdier på op til 12,9 % og at god
borepraksis er, at man ikke overskrider en LGS på 5-7 % under borefasen
(mudderspecifikationen var max 7 %, jf. Bilag AA).
34

A. Har de omtalte højere LGS-værdier efter de sagkyndiges opfattelse haft konsekvenser for boreraten (ROP)?
B. Har de omtalte højere LGS-værdier efter de sagkyndiges opfattelse medvirket til
de i bilag PPP (navnlig for 18. - 20. marts, 13. april, 30. april, 20. - 22. maj og 2. - 4.
juni 2012) omtalte situationer vedrørende borestreng, liner og tab af udstyr?

A. Som beskrevet i svaret på spørgsmål 16 i Skønserklæringen kan en høj mængde LGS have
indflydelse på en række parametre, herunder boreraten (ROP).
Når der sker en ophobning af LGS i boremudderet, bliver boremudderets ydeevne forringet, og det
er især problematisk hvad angår udrensning af ny-genererede borespåner samt partikler fra
formationen. Jo flere LGS og faste partikler der er i boremudderet, des ringere bliver mudderets
evne til at optage nye partikler i form af borespåner og andre faste partikler fra formationen. Hvis
disse ikke effektivt cirkuleres ud af hullet, og fjernes ved hjælp af udstyr på overfladen, vil de
langsomt ophobes i hullets underside (low side), se Figur 2.
Én af de negative effekter ved ophobning af partikler på hullets underside er, at filterkagen ikke
bliver vedligeholdt tilstrækkeligt, og den kan blive mere ’klistret’. Kombinationen af ophobning af
partikler og en ’klistrende’ filterkage kan give en pakkende effekt omkring borestrengen. Dette
giver øget friktion og drejningsmoment, og en direkte konsekvens heraf er, at det bliver sværere at
forplante borestrengens vægt til borekronen, hvilket kan medføre en lavere borerate.
Det er sagkyndiges opfattelse, at den høje andel af LGS i boremudderet har haft konsekvenser for
boreraten.

Figur 2: Ophobning af borespåner og formationspartikler som en konsekvens af utilstrækkelig udrensning. Når
cirkulation af boremudderet stoppes, vil disse bundfælde og ved skrå boring ophobes på boringens low side.

7

2 - Tillægsspørgsmål EVK

B. For at kunne evaluere de enkelte situationer, er det væsentligt at se på den forudgående periode,
således at konklusionen inkluderer hovedårsagen. Dette er gjort ved at gennemgå bilag SSS + TTT
(Daily Drilling Reports Kvols 2-/2A), bilag 48 (SDC End of Well) og bilag PPP (M-I SWACO Daily Mud
Reports Kvols-2/2A).
Situationen opstået d. 18.-20. marts
En 12-1/4” boreassembly (BHA #6) køres i hullet for at bore fra 2.640 m til top Gassum Fm. Efter
gentagne pack-offs og mistet cirkulation fra 1.926 meters dybde og nedefter, sad borestrengen fast
ved 2.121 m. Det lykkedes at trække tilbage til 2.076 m, men derefter kunne borestrengen ikke
arbejdes fri, udstyr blev efterladt i hullet, og en del af 12-1/4” hullet måtte genbores.
Når en borestreng sætter sig fast på denne måde, er det ofte relateret til dårlig udrensning af
borespåner og/eller hulproblemer, f.eks. forårsaget af en ustabil formation.
Ved gennemgang af rapporterne for dagene omkring 8.-17. marts er der fundet følgende:




Under selve boringen (med BHA #5) blev det rapporteret, at borestrengen sad fast ved
2.431 m, da den blev løftet fra bunden uden cirkulation. Det lykkedes at få borestrengen fri,
og der blev boret videre.
Normalt cirkuleres boremudderet, når borestrengen løftes fra bunden af hullet, for at
borespånerne ikke skal pakke af omkring BHA’en. Det faktum, at borestrengen satte sig
fast, og at annulus pakkede af omkring BHA’en, tyder på utilstrækkelig udrensning af
borespåner og en ophobning omkring BHA’en.
12-1/4” sektionen blev boret til 2.640 m med meget høj vægt på borekronen (WOB), helt
op til 30 tons jf. bilag 48, sektion ”Slide Report for BHA # 5” (Figur 3).

Ingen forbedring af
boreraten

Forøget vægt på
borekronen

Figur 3: Plot af de rapporterede WOB og ROP parametre under boringen af 12-1/4” sektionen med BHA #5
jævnfør bilag 48 – SDC End of Well. Af graferne fremgår det, at vægt på borekronen (WOB) fra ca 2.450
meters dybde og nedefter blev øget betydeligt i boringen uden positiv effekt på boreraten (ROP).
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Som tommelfingerregel bør vægten på borekronen ikke overskride 1 ton/tomme hulstørrelse, altså
12,25 tons for et 12-1/4” hul. Den forhøjede vægt kan give uønsket kompression i borerørene, som
normalt ikke er designet til dette.
Ved nærmere gennemgang er der identificeret uønsket kompression i borestrengen (Figur 4),
hvorved neutralvægten er flyttet ca. 400 m over BHA’en. Det er god borepraksis, at neutralvægten
er i BHA’en eller umiddelbart over.
Ved lav borerate kan borerørenes tool joints have en eroderende effekt/key seating imod
formationen, hvilket kan give udvaskninger. Når der tillige er en mindre effektiv udrensning af
borespåner, vil spånerne over tid fylde disse udvaskninger og medvirke til pack-off og tight hole.

Figur 4: Simulering af spændingerne i borestrengen som konsekvens af at der blev boret med op til 30 ton
WOB. Den sorte linje ”Sinusoidal Buckling” overskrider den lyserøde ”Tension” linje (rød boks), hvilket betyder,
at der er opstået en kompression i komponenterne i BHA’en, som er uønsket. Derudover ses det, at
borestrengens neutralvægt, der hvor den lyserøde linje er 0 på x-aksen, ligger ved omkring 1.900 m (grøn
boks). Dette er over 500 m bag borekronen. Et sådant scenarie kan forårsage cavings, fordi BHA’en slår imod
formationen, og det kan være ødelæggende for BHA komponenterne (motor, jar, accelerator mv.).



Da 12-1/4” sektionen var boret til 2.640 m, blev det besluttet at udskifte BHA #5 med BHA
#6 (pga. en ødelagt motor). Da BHA’en blev trukket ud af hullet, var der gentagne
problemer med at den sad fast, og det pakkede af omkring borestrengen. Strengen sad fast
ved 2.605 m, 2.579 m, 2.545 m og 2.535 m, som er i Fjerritslev formationen. Når
borestrengen sidder fast så tæt på bunden, tyder det mere på en ophobning af borespåner
i hullet end hulproblemer.
Derefter er der igen rapporteret om problemer i intervallet fra 2.170 m til 1.896 m, hvor
der også gentagne gange var problemer med at borestrengen sad fast, tight hole og det
pakkede af omkring borestrengen.

Det tyder på, at boreparametrene og boremudderet, ved boring af 12-1/4” sektionen med BHA #5,
gjorde mekanisk skade på formationen og medvirkede til hulproblemer.
Det er sagkyndiges opfattelse, at de høje LGS værdier har medvirket til at BHA #6 kom til at sidde
fast ved 2.121 m.
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Situationen opstået d. 13. april
En 12-1/4” boreassembly (BHA #9) borede 12-1/4” sektionen til 2.718 m, og da borestrengen blev
lubrikeret ud af hullet, sad den fast ved 2.489 m.
Forud for situationen blev der boret langsomt, med borerate helt ned på under 1 m i timen, og det
blev rapporteret, at en stor andel af cavings blev cirkuleret ud i dagene op til situationen (op til 6070 % cavings), se bilag TTT under daglig rapport nummer 75. En så stor andel cavings giver
indikation af en væsentlig grad af nedbrydning af formationen. Det kan tyde på hulproblemer skabt
i forbindelse med boringen af hullet, eventuelt i kombination med geomekaniske forhold.
Ved nærmere gennemgang af borestrengen har sagkyndige erfaret, at flere af borestrengens
komponenters egenfrekvens ligger i området 40 til 60 omdrejninger i minuttet (rotationshastighed), se Figur 5. Sektionen er boret med 40-50 omdrejninger pr. minut. Det er altså
sandsynligt, at problemerne med nedbrydningen af formationen delvist er forårsaget af
borestrengen. I tillæg har boremudderets egenskaber været utilstrækkelige til at fjerne cavings på
effektiv vis.
Det er sagkyndiges opfattelse, at resulterende høje LGS værdier kan have været en medvirkende
faktor til, at borestrengen sad fast ved 2.489 m.

Figur 5: Simulering af borestrengens egenfrekvens – stregerne markerer rotationshastigheder,
som det anbefales at undgå. Sektionen blev boret med 40-50 omdrejninger pr. minut (rpm),
hvilket kan give vibrationer i både borerør og komponenter i BHA’en (HWDP) i henhold til W.
T. Thomson Theory of Vibration model.
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Situationen opstået d. 30. april
En 9-5/8” liner blev kørt i hullet, men kunne ikke passere 2.426 m. Efter gentagne forsøg, uden
held, blev lineren installeret i en dybde af 2.421 m.
Det er hullets tilstand fra før lineren blev kørt, som er afgørende for at lineren ikke kunne
installeres dybt nok.
Efter at BHA #9 havde siddet fast og var trukket ud af hullet, blev det forsøgt at køre en 9-5/8” liner
(første forsøg). Her opstod der problemer fra omkring 1.906 m, og ved 1.913 m sad den fast. Det
lykkedes at få den fri og arbejde den ned til 2.018 m, hvor det ikke var muligt at komme dybere.
Efter gentagne forsøg blev 9-5/8” lineren trukket ud af hullet igen.
Dernæst blev en 12-1/4” renseassembly kørt i hullet (BHA #10). Hullet blev renset, og efter
gentagne problemer med pack-offs og tight hole i intervallet 1.900-2.010 m lykkedes det at
passere. Oprensningen fortsatte ned til 2.228 m, hvor renseassemblien sad fast. Den kom fri igen,
og arbejdet fortsatte ned til 2.516 m med gentagne hulproblemer og pack-offs. Renseassemblien
blev trukket ud af hullet igen og 9-5/8” lineren blev forsøgt kørt igen (andet forsøg), men ved 2.426
meter kunne den ikke komme længere.
Ud fra de problemer der konstateres omkring 1.900-2.000 m og igen ved 2.400-2.500 m, er det
umiddelbart hulproblemer i form af en ustabil formation, som er årsagen til situationerne.
Problemerne kan også tilskrives ledges forårsaget af, at borestrengen arbejder gentagne gange
over det samme interval.
Hver gang der er blevet renset op, er det noteret, at der kommer partikler til overfladen, så det
formås ikke at holde hullet rent. Dette indikerer, at hullet fyldes med småpartikler fra formationen,
og at det er denne ustabilitet, som hindrer lineren i at komme til bunden. Derudover kunne det
tyde på, at hullet ikke har været renset effektivt.
Sagkyndige skønner, at situationen ikke direkte er relateret til højt LGS, men er en kombination af
lang eksponeringstid for den øvre del af hullet, udvaskninger/ledges, stift foringsrørsassembly samt
utilstrækkelig oprensning af hullet.

Situationen opstået d. 20.-22. maj
8-1/2” sektionen blev åbnet op til 9-1/2” med en underreamer fra 2.718 m til 2.788 m. Efter at
have oprenset sektionen kunne borestrengen ikke passere 2.747 m. Borestrengen blev lubrikeret
ud af hullet, og det blev observeret, at en del af borestrengen var tabt i hullet (borekronen, en
stabilizer og underreameren). Som en konsekvens heraf kunne 7” lineren ikke installeres, så
sektionen skulle genbores.
I de daglige borerapporter, bilag TTT d. 19. maj 7:30-19:30 noteres det, at der var et tryktab på 70
bar, efter at borestrengen var kommet fri. Det er formentlig på dette tidspunkt, at boreassemblien
har delt sig.
Da der ikke er tidsrelaterede data til rådighed, kan sagkyndige ikke udpege den eksakte årsag, men
skønner at det ikke umiddelbart er relateret til højt LGS.
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Situationen opstået d. 2.- 4. juni
Under genboringen af 8-1/2” hullet blev motoren og borekronen tabt i hullet.
Der blev sat en cementprop med top i 2.664 meters dybde, hvilket efterlod en del af 12-1/4” hullet
åbent. En 8-1/2” kick-off assembly blev kørt i hullet, og sektionen genboret til 2.687 m, med
gentagne problemer med pack-off og stuck pipe. Der var lav borerate, og det blev besluttet, at
trække kick-off assemblien ud af hullet for at optimere den. En ny 8-1/2” boreassembly blev kørt i
hullet og boringen af 8-1/2” hullet fortsatte til 2.715 m, med yderligere pack-off problemer. Et
tryktab blev observeret, og borestrengen blev trukket ud af hullet, hvor en del af motoren og
borekronen manglede.
For at kunne vurdere, hvad der skete med motoren, er det nødvendigt at se hændelsesrapporten
fra SDC, hvori det kan ses, hvorvidt motoren har lidt overlast, eller hvilken type brud der er tale om.
Sagkyndige kan derfor i denne situation ikke udtale sig om, hvorvidt LGS har haft indflydelse.
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35

De sagkyndige oplyser i svaret på spørgsmål 20 (Erklæringen s. 79-80), at de ikke
mener at anvendelsen af Aars-1 historiske boredata ville have ført til anvendelse af et
andet muddersystem. De sagkyndige vurderer samtidig, at kendskab til Aars-1
historiske boredata sandsynligvis ville have sat fokus på vinklen på brøndsporet,
specifikationer for KCI muddersystemet og saliniteten for boremudderet.
Ville kendskab til Aars-1 historiske boredata efter de sagkyndiges opfattelse også
have givet anledning til ændringer i den anvendte risikomatrix, herunder løbende
vurdering af risici og mulige afhjælpende tiltag?

På side 13-16 i ”Aars-1 Completion Report, vol. 1 (text and appendix 0)” (bilag 41 A) findes et uddrag af en
rapport udarbejdet af IMCO Services. Denne rapport havde til formål, at afklare årsager til hulinstabilitet i
boringen samt påpege forslag til mulig afhjælpning heraf.
Det konstateres af IMCO Services, at der var to overvejende problemer i forhold til hulstabilitet i Aars-1:
Det primære problem var den lange periode hullet var eksponeret og sekundært viste det sig, at lerskifrene
i Fjerritslev Fm reagerede med muddersystemet. Problemet var særligt udtalt i den skrå boring, men
vedblev at være til stede i det lodrette brøndspor. Mulige årsager til mekanismen bag hulinstabiliteten
fremlægges og diskuteres i rapporten, og det konkluderes at instabiliteten skyldtes, at Fjerritslev Fm var
sprød (”brittle”) og opsprækket.
Endelig konstateres det, at lerskifer-instabilitet i Fjerritslev Fm ikke kan elimineres af boremudder alene,
men at den mekaniske påvirkning af borehullet under boreprocessen bidrager til graden af nedbrydning af
hullet, herunder ”mechanical action of the drillstring in the hole, fluid erosion of the well bore face,
surge/swab pressure while tripping” (bilag 41A, side 16).
I rapporten konkluderes det, at god borepraksis ville kunne minimere indflydelsen af disse forhold, samt at
de fleste instabilitetsproblemer er relateret til en tidsfaktor, så kortest mulig boretid i ustabile formationer
anbefales.
Der er i Kvols-2A paralleller til boreforløbet i Aars-1 (bl.a. højt drejningsmoment). Efter sagkyndiges
opfattelse ville kendskab til Aars-1 historiske boredata have givet anledning til ændringer/tilføjelser i den
anvendte risikomatrix; specifikt med fokus på borepraksis i opsprækket Fjerritslev Fm.
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De sagkyndige skønner i svaret på spørgsmål 27 (Erklæringen s. 106) bl.a., at risici
samt afhjælpende tiltag i mange tilfælde ikke afspejler en dybdegående, faglig
analyse.
36

Var det under de givne omstændigheder efter de sagkyndiges vurdering i strid med
god borepraksis ikke at foretage sådanne dybdegående faglige analyser? De
sagkyndige bedes redegøre nærmere for, om sådanne analyser i henhold til god
borepraksis burde have været gennemført af borelederen, Well Site-geologen eller
andre parter?

En risikovurdering udarbejdes i forbindelse med projektplanlægningen, og bør løbende holdes opdateret
igennem udførelsen, hvis problemer opstår, eller der er ændringer i planerne.
Under udførelsen af Kvols-2 opstod der ændringer i planerne, og der opstod udfordringer undervejs, som
ikke var dækket af den i projektplanlægningsfasen udførte risikovurdering. Det ville derfor være i strid med
god borepraksis ikke at holde risikovurderingen opdateret, så den afspejlede den faktiske situation.
Det er boreledelsens ansvar, at risikovurderingen er opdateret, og da det er borelederen, som er den
primære beslutningstager under udførelsen, er det sagkyndiges opfattelse, at borelederen er ansvarlig for
opdateringen af risikovurderingen – i samarbejde med de øvrige involverede parter (eksempelvis wellsite
geolog, boreingeniør og mudderingeniør).
Spørgsmål 27 omhandler den ugentlige rigrapport til projektledelsen (bilag 28), hvor der på ugebasis
påpeges forestående risici i udførelsen. Det er sagkyndiges vurdering, at disse risici ikke altid var tilpasset
situationen, og ikke afspejlede den faktiske situation.
Om der udover de påpegede risici i ugerapporterne har eksisteret en opdateret risikovurdering er
umiddelbart ikke klart for sagkyndige, hvilket også påpeges i besvarelsen af spørgsmål 27
(Skønserklæringen side 107). Hvis dette ikke har været tilfældet, vil det efter sagkyndiges vurdering være i
strid med god borepraksis.
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I svaret på spørgsmål C (Erklæringen s. 45) oplyser de sagkyndige, at Kvols-1 boringen
havde meget store udvaskninger, hvilket dels kan skyldes muddersystemet, men også
geomekaniske forhold. (Det anføres videre, at det samme ville kunne ske for Kvols-2,
hvis nærmere angivne muddervægte blev anvendt.)
37

EVK er ikke bekendt med, at Kvols-1 boringen havde meget store udvaskninger. De
sagkyndige bedes derfor redegøre nærmere herfor. Hvis svaret giver anledning til
ændringer af de sagkyndiges svar på spørgsmål 45 eller andre spørgsmål bedes dette
samtidig oplyst.

Ved gennemsyn af Kvols-1 borehulslogs hos GEUS er der set nærmere på caliperloggen (måling af
hulstørrelse) på ”CNL-FDC/GR-CAL 1.590-2.642 m - Compensated Neutron-Formation Density log” med
henblik på at vurdere hulbeskaffenheden. Loggen er blevet kørt i 8-1/2” borehul, som blev boret fra 3.460
fod til 8.664 fod (ca. 1.055 m-2.642 m).
I Tabel 2 nedenfor er angivet huldiameter som aflæst i intervaller på caliperloggen.
Aflæst dybde (m)

Aflæst
huldiameter

1.600-1.630
1.630-1.640
1.640-1.740

9”-10”
10”-10,75”
9”-10”

Kommentar
Kalkstensgruppen

1.740-1.805

9,5”-13”

1.805-1.855

13”

1.855-1.875

11”-13”

1.875-1.930

10,5”-11,5”

1.930-1.960

10”-11”

1.960-1.975

8”-8,5”

Vedsted Fm
Øgning af hulstørrelse til 13” ved overgang fra Kalkstensgruppen til
Vedsted Fm.
Overgang fra Vedsted Fm. til Frederikshavn Fm.
Reduktion af hulstørrelse fra 13” til 11”
Frederikshavn Fm
Børglum Fm.
Haldager Sst Fm.

1.975-2.025

9”-11,25”

2.025-2.050
2.050-2.080
2.080-2.110
2.110-2.125
2.125-2.185
2.185-2.200
2.200-2.300
2.300-2.325
2.325-2.350
2.350-2.360
2.360-2.390
2.390-2.400

11”-12”
10,5”-11”
11”-13”
11”-13”
10,5”-12”
9,5”-12”
12”-13”
13”-15”
12”-13,5”
10”-12”
12”-14”
11”-13”

Fjerritslev Fm
Overgang mellem Haldager Sst Fm. og Fjerritslev Fm.
Gradvis øgning af hulstørrelse

Gradvis øgning af hulstørrelse
Gradvis reduktion af hulstørrelse
Skarp reduktion i hulstørrelse efterfulgt af gradvis øgning
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Aflæst dybde (m)

Aflæst
huldiameter

2.400-2.425

12”-13,5”

2.425-2.450
2.450-2.490
2.490-2.520
2.520-2.600
2.600-TD

8”-10”
8”-10,5”
7,5”-8,5”
8”-12”
8,5”-9”

Kommentar
Overgang mellem Fjerritslev Fm. og Gassum Fm.
Hulstørrelse reduceres fra 13,5”
Gassum Fm
Gradvis reduktion i hulstørrelse til 8”
Større udsving mellem 8” og 10,5”
Hyppige udsving mellem 8” og 12”

Tabel 2: Huldiameter aflæst i intervaller på caliperloggen på ”CNL-FDC/GR-CAL 1.590-2.642 m - Compensated NeutronFormation Density log” (gennemsyn hos GEUS). Boringen er udført med 8-1/2” borekrone.

Ved gennemsyn af Kvols-1 soniclog, der blev kørt i samme interval i boringen, er det endvidere konstateret,
at disse to logs varierer i caliper (huldiameter). Dette kan indikere break-out i en specifik retning, men kan
også skyldes fejlmåling.
Når sagkyndige anvender udtrykket ”meget store udvaskninger” skal dette ses i forhold til:
a) Forøgelse i huldiameter som har den konsekvens, af væskehastigheden i annulus (AV)
reduceres så meget, at hullet ikke renses tilstrækkeligt.
b) Den udvaskede sektion skal have en vis længde for at man kan se en effekt på hulrensningen.
Det konstateres, at hullets diameter er 12-13 tommer eller mere i sektioner på mere end 100 m, hvilket
forårsager en reduktion af væskehastigheden på mere end 60%. Sagkyndige betegner dette som ”meget
store udvaskninger”.
Se endvidere besvarelse af spørgsmål RR for uddybende gennemgang heraf.
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Tillægsspørgsmål fra Ross

1. Vedrørende udtrykket ”boreleder” og ”boreledelse” i svarene på spørgsmål 1, 2, 4, 5 og C, D (side
8, 10, 17, 22, 18 og 24)

NN

Henvises der i svarene på spørgsmål 1, 2, 4, 5 og C med udtrykket ”boreleder” og
udtrykket ”boreledelse” til den person, som udfører boreledelse på riggen og på
engelsk kaldes ”drilling supervisor”?
I benægtende fald bedes præciseret, hvilken person og arbejdsfunktion der henvises
til med udtrykkene ”boreleder” og ”boreledelse”, herunder om der menes den
”projektboreingeniør”, der omtales i svaret på spørgsmål D.
Det bedes ved besvarelsen endvidere præciseret, hvilke arbejdsfunktioner en
”drilling supervisor” sædvanligvis har i forbindelse med et boreprojekt som Kvols2/2A.

Der er i spørgsmålene 1, 2, 5 og C i Skønserklæringen refereret til ”boreleder” og ”boreledelse” i
forbindelse med evaluering, indsamling og brug af historiske boredata i løbet af planlægningsfasen. I
spørgsmål 4 er der ikke fundet referencer til ”boreleder” eller ”boreledelse”.
Sagkyndiges definition af ”boreledelse” og ”boreleder” i Skønserklæringen er baseret på information fra
bilag 1 og 2, som er henholdsvis ”Borelederkontrakt af 25. maj 2011” og ”Udbudsmateriale til
borelederkontrakt”. Dette kan ikke umiddelbart sidestilles med den sædvanlige rolle, som en ”drilling
supervisor” har.
En ”drilling supervisor” har sædvanligvis udelukkende ansvaret for aktiviteten på boreriggen under den
operationelle fase og deltager kun i begrænset omfang i planlægningsfasen. Derudover er det normalt ikke
en ”drilling supervisor”, der har den primære beslutningskompetence, det ansvar ligger sædvanligvis hos
rollen, som på engelsk betegnes ”drilling superintendent”.
Boreledelse & boreleder
I bilag 1 defineres boreledelsens arbejdsfunktion som:
”boreledelsens arbejde indebærer god og effektiv planlægning og udførelse af arbejdet, herunder sørge for
optimering af processer i enhver fase af arbejdet”, samt i bilag 2, sektion 2, side 11: ”Arbejdet med
boreledelse for Viborg Geotermi består af henholdsvis planlægningsarbejde samt praktisk gennemførelse af
boreprocessen”
Borelederen er en del af boreledelsen, og dennes rolle er bl.a. defineret i bilag 2, sektion 3, side 11:
”I planlægningsfasen tilser borelederen at processen følges og planerne er realiserbare. Borelederne er
ansvarlige for den daglige operation af riggen. Den primære beslutningskompetence i den operationelle
fase ligger hos borelederen. En stor del af borelederens funktion er at sikre en høj grad af sikkerhed for
personer, miljø og udstyr.”
Derudover beskrives i bilag 2, sektion 2, side 10: ”Borelederen vil være omdrejningspunkt i forbindelse med
udarbejdelse af brønddesign, fastlæggelse af metoder samt leder af selve den praktiske gennemførelse af
boreprogrammet med ansvar for og ledelse af borearbejdet. Borelederen har ansvaret for at borearbejdet
foregår i henhold til Viborg Geotermi’s projektmål”.
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Projektboreingeniør
Med Projektboreingeniør, omtalt i Skønserklæringen under spørgsmål D, menes den ansvarlige
boreingeniør. Projektboreingeniørens arbejdsopgaver defineres af boreledelsen og omhandler bl.a. (som
også listet i Skønserklæringen spørgsmål D):
 Gennemgang af referencebrønde
 Beskrivelse af risici i forbindelse med boringer samt mulige reducerende tiltag
 Detaljeret brønddesign
 Boreprogram i henhold til Energistyrelsens retningslinjer inkl. completion- og testprogram
 Detaljeret budget for bore- og testfasen
 Kontraktstrategi
 Udbud af ydelser og leverancer
 Borepladsdesign of udførelse
 Borerig godkendelses- og testprogram
 Udarbejde indvindingsplan
 Indhentning af myndighedstilladelser
 Udarbejde afsluttende rapportering i henhold til Energistyrelsens krav
 Koordinering med serviceselskaber

Drilling supervisor
En ”drilling supervisor” er ansvarlig på boreriggen under selve operationen og har en række specifikke
arbejdsfunktioner og ansvarsområder i forbindelse med udførelsen af boringen. Heriblandt kan nævnes:
 Overvåge operationerne på boreriggen og sikre, at de lever op til den ønskede kvalitet og at
sikkerhedsmæssige krav overholdes
 Stå for planlægning af udstyr og koordinere logistik
 Ansvarlig for at løse operationelle problemer
 Ansvarlig for at koordinere med leverandører
 Være omdrejningspunkt for alle projektets deltagere/leverandører
 Forberede og formidle daglig rapport og deltage i daglige rigopkald som pr. operatørens krav
 Ansvarlig for sikkerheden på boreriggen og for at uheld skal dokumenteres indenfor 24 timer
 Sørge for at sikkerhedsmøder på riggen afholdes efter behov
 Ansvarlig for at føre tilsyn med og rådgive om alle krævede øvelser
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2. Vedrørende brøndene Stenlille 20 (nyt bilag UUU) og Stenlille 19

OO

De sagkyndige bedes inddrage de som bilag UUU fremlagte oplysninger vedrørende
Stenlille 20 og besvare, om oplysningerne giver de sagkyndige anledning til at ændre,
uddybe eller supplere svarene i erklæringen, herunder besvarelsen af spørgsmål B, C,
11, K, Y, 21, 22, 28 og MM, under hensyn til erfaringerne fra Stenlille 20 vedrørende
fx muddervægt og KCl-indhold.
De sagkyndige bedes herunder udarbejde en ny version af figur 31, der inkluderer
oplysningerne i bilag UUU vedrørende Stenlille 20.

Bilag UUU omhandler den endelige boremudderrapport for Stenlille-20. Bilaget indeholder data om det
planlagte mudder, samt en overordnet beskrivelse af, hvordan det gik med boringen af de enkelte
sektioner.
Nedenstående afsnit henviser til Skønserklæringens besvarelser under hensyn til erfaringerne fra Stenlille20.

Skønserklæringen spørgsmål B og C
For at kunne inkludere Stenlille-20 som referenceboring, kræver det først og fremmest, at alle oplysninger
om boringen er tilgængelige, primært via en Final Well Report. Det er forsøgt at indhente yderligere
brønddata hos GEUS, men da boringen er defineret som en produktionsboring, er data ikke frigivet.
Det er derfor ikke muligt for sagkyndige at finde information om bl.a. geologien, herunder
formationstoppe, logs og brøndspor. Disse informationer er essentielle for, hvorvidt Stenlille-20 ville kunne
vurderes som værende en relevant referenceboring - der er ikke tilstrækkelige data tilgængelige i bilag
UUU.
Fra et geologisk synspunkt vurderede sagkyndige ved besvarelsen af spørgsmålene, at det ikke var relevant
at inkludere Stenlilleboringerne som referenceboringer i Skønserklæringen. Dette begrundes i, at Stenlille i
en stor del af Jurassisk tid enten befandt sig i en mere kystnær del af det Danske Basin eller lå helt over
havniveau (Figur 6). Dette afspejles ligeledes i den lithologiske sammensætning af Fjerritslev Fm beskrevet i
Stenlille-1 Final Well Report i form af indhold af plantemateriale og kulfragmenter. Ved Stenlille mangler
aflejringer fra tidsperioderne Nedre Kridt samt Mellem og Øvre Jura helt.
Fjerritslev Fm har således ved Stenlille gennemgået en anden tektonisk historie end i Nordjylland, og
formationen ligger ved Kvols ca. 700 m dybere end ved Stenlille, som afbildet i Figur 7. På baggrund heraf er
Stenlilleboringerne efter sagkyndiges opfattelse ikke relevante at medtage som referenceboringer.
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Figur 6: Palæogeografiske kort (udledt af boredata) der viser det overordnede
aflejringsmiljø gennem Jurassisk tid. Som det fremgår af kortene, undergik
Stenlillelokaliteten en lang periode uden afsætning af sedimenter og/eller erosion på
grund af proximiteten til Ringkøbing-Fyn Højderyggen. Dette skyldes et betydeligt opløft i
Mellem og Øvre Jura. Fjerritslev Fm blev aflejret i perioderne Hettangian til Aalenian.
Omtrentlig beliggenhed af Kvols er markeret med blå stjerne (★), omtrentlig beliggenhed
af Stenlille er markeret med brun stjerne (★). Figur modificeret efter Michelsen et al.
(2003). Fortsættes næste side.
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Figur 6 fortsat: Palæogeografiske kort (udledt af boredata) der viser det overordnede aflejringsmiljø gennem Jurassisk tid. Som det fremgår af kortene,
undergik Stenlillelokaliteten en lang periode uden afsætning af sedimenter og/eller erosion på grund af proximiteten til Ringkøbing-Fyn Højderyggen. Dette
skyldes et betydeligt opløft i Mellem og Øvre Jura. Fjerritslev Fm blev aflejret i perioderne Hettangian til Aalenian. Omtrentlig beliggenhed af Kvols er
markeret med blå stjerne (★), omtrentlig beliggenhed af Stenlille er markeret med brun stjerne (★). Figur modificeret efter Michelsen et al. (2003).
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Figur 7: Lithologiske lagsøjler for Kvols-1, Stenlille-1 og
Stenlille-19. Fjerritslev formationen ligger ved Kvols
begravet under en lagpakke der er ca. 700 m tykkere end
ved Stenlille.
Anvendte lagtykkelser er fra ”Landsdækkende screening af
geotermi i 28 fjernvarmeområder. Bilag 3: Områderapport
for Viborg” og ”Landsdækkende screening af geotermi i 28
fjernvarmeområder. Bilag 3: Områderapport for Slagelse”.

Med udgangspunkt i det ovenfor anførte, ønsker sagkyndige ikke at ændre i besvarelsen af spørgsmål B og
C.

Skønserklæringen spørgsmål 11
En gennemgang af bilag UUU giver ikke tilstrækkelig information til, at sagkyndige kan evaluere, om det
saline indhold i mudderet på Stenlille-20 ville have givet anledning til at ændre på det saline indhold i
mudderet anvendt på Kvols-2.
Det noteres, at KCl-niveauet rapporteret i bilag UUU var planlagt til at ligge på 180-200 kg/m3, og at det
faktiske indhold under boringen er rapporteret til 200 kg/m3.

Skønserklæringen spørgsmål K
Det bekræftes, jævnfør bilag UUU, at Stenlille-20 blev boret med et vandbaseret muddersystem, og at
boringen falder under definitionen dybe, skrå boringer. Dette understøtter besvarelsen i spørgsmål K, om
at det i 2012 var praksis at anvende vandbaseret boremudder til dybe, skrå boringer.

Skønserklæringen spørgsmål Y
Muddervægten i Stenlille-20 er jævnfør bilag UUU følgende:





16” sektionen (128-604 m) 1,07-1,17 sg – Bentonit muddersystem
12-1/4” øvre del (604-1.292 m) 1,07-1,10 sg - Bentonit muddersystem
12-1/4” nedre del (1.292-1.618 m) 1,38-1,40 sg – KCl/glycol muddersystem
8-1/2” (1.618-1.850 m) 1,20 sg – KCl/glycol muddersystem
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Det beskrives, at Fjerritslev Fm i Stenlille-20 blev boret som en del af den nedre 12-1/4” sektion, altså med
1,38-1,40 sg muddervægt. Det fremgår dog ikke med hvilken vinkel Fjerritslev Fm er gennemboret.
Sektionen er boret med en vinkel på op til 38 grader, men dropper ned til 15 grader ved hvad der må
antages at være starten af 8-1/2” sektionen (Figur 8).

Figur 8: Sagkyndige har udarbejdet en ny version af figur 31, der inkluderer oplysningerne i bilag UUU vedrørende
Stenlille-20. Da sagkyndige ikke kender dybden af formationstoppe og hældning af brøndspor gennem Fjerritslev Fm
(jf. e-mail til parterne af 20. december 2016), er dette ikke eksakt.

Skønserklæringen spørgsmål 21 og 22
Spørgsmål 21 og 22 er besvaret ud fra det udgangspunkt, at der bl.a. er tilgængelige data om
referenceboringernes ROP (borerate), hvor længe det har taget at bore sektionerne og borehullets
stabilitet. Hvad angår Stenlille-20, er disse informationer ikke tilgængelige, det ville bl.a. kræve adgang til
de daglige borerapporter og den afsluttende brøndrapport, hvilke sagkyndige som ovenfor anført ikke har
haft adgang til.
Med udgangspunkt i dette, ønsker sagkyndige ikke at ændre i besvarelsen af spørgsmål 21 og 22.

Skønserklæringen spørgsmål 28
Mudderstrategien, valg af muddertype og muddervægt for Stenlille-20 og Kvols-2 er sammenlignelige, men
der mangler flere detaljer for at kunne anvende Stenlille-20 som referenceboring i besvarelsen af spørgsmål
28. Bl.a. er det nødvendigt med oplysninger omkring, hvordan boringen forløb.
Som eksempel findes der i bilag UUU følgende varighed af de enkelte sektioner:

23

3 - Tillægsspørgsmål Ross






24” sektionen: 19 dage
16” sektionen: 12 dage
12-1/4” sektionen: 22 dage
8-1/2” sektionen: 14 dage

Det virker urealistisk, at 24” sektionen har varet 19 dage, når der ikke er rapporteret om problemer med
sektionen. Sagkyndige antager, at de 19 dage inkluderer opsætning af riggen og etablering på borepladsen.
Endvidere bemærkes det, at der er sket aktiviteter imellem sektionerne, som ikke er registreret. Derudover
fremgår det ikke tydeligt af bilag UUU, hvorvidt dagene relaterer til faktiske operationsdage, til dage hvor
M-I SWACO har været repræsenteret på boreriggen, eller noget helt tredje.
Med udgangspunkt i dette ønsker sagkyndige ikke at ændre i besvarelsen af spørgsmål 28.

Skønserklæringen spørgsmål MM
I bilag UUU er en af anbefalingerne for fremtidige boringer at bore 12-1/4” sektionen igennem Fjerritslev
Fm med en muddervægt på 1,38-1,40 sg.
Flere data er nødvendige for at se, hvad der ligger til grund for anbefalingen, hvilket kan være daglige
borerapporter og mudderrapporter.
Skulle Stenlille-20 inkluderes som referenceboring, burde denne også indgå som datapunkt i det
geomekaniske studie (bilag 17J).
Tilføjelsen af Bilag UUU ændrer derfor ikke på sagkyndiges besvarelse af spørgsmål MM.

24

3 - Tillægsspørgsmål Ross

PP

Er de sagkyndige enige i, at den del af Stenlille-19-boringen, der blev boret igennem
Fjerritslev formationen, blev boret devieret?
I bekræftende fald bedes figur 31 præciseret.

Ud fra Stenlille-19 Final Well Report fremgår det, at Fjerritslev Fm blev gennemboret fra 1.275-1.561 m.
Vinklen var ved top af Fjerritslev Fm ca. 19 grader, og ved bunden var vinklen reduceret til ca. 1,5 grader
(Figur 9).
Da vinklen igennem Fjerritslev formationen ikke er konstant, valgte sagkyndige på Figur 31 i
Skønserklæringen derfor ikke at påskrive en vinkel for Stenlille-19.

Figur 9: Opdatering af Skønserklæringens Figur 31 med Stenlille-20 samt Stenlille-19 borevinkel inkluderet.
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3. Vedrørende antagelserne om Kvols-1 boremudderet i svarene på spørgsmål 6 og 14C (fejlagtigt
kaldet "C" på side 45) (side 26 og 45)

QQ

Er de sagkyndige enige i, at boremudderet i Kvols-1 var dispersivt, herunder at dette
indebar, at borespånerne opløstes i mudderet, hvilket står i modsætning til Kvols-2/2A
boremudderet, der var inhiberende og transporterede borespåner ("cuttings") til
overfladen med henblik på, at disse ville blive udskilt og fjernet fra mudderet ved
hjælp af shakers, centrifuger og floc units?

Vandbaserede muddersystemer kan normalt deles ind i to kategorier:
a) Dispergerende systemer
b) Ikke-dispergerende systemer

Dispergerende systemer
Dispergerende systemer er relativt tolerante over for ler- og skiferpartikler, og disse anvendes ofte i de
øverste boresektioner, hvor formationen normalvis er usammenhængende, og boremudderet optager en
større mængde partikler.
De dispergerende boremuddersystemer er behandlet med dispergeringsmidler, som er designet til at deflokkulere lerpartikler og dermed tilføre bedre kontrol med reologien i boremudder med højere indhold af
faste partikler. Dispergeringsmidler inkluderer bl.a. ligninsulfater, hvilket var tilfældet i Kvols-1.

Ikke-dispergerende systemer
Polymersystemer er normalt baseret på vand, og er ikke-dispergerende systemer, som indeholder lidt eller
ingen bentonit. Det naturlige lerindhold, som kommer i boremudderet under boringen og ikke fjernes i
renseudstyret på overfladen, styres gennem fortynding, indkapsling og/eller flokkulering.
Korrekt dimensioneret og funktionsdygtigt behandlingsudstyr på overfladen kan anvendes til at fjerne faste
partikler fra muddersystemet, samt medvirke til at fastholde boreeffektiviteten (bl.a. shaker, centrifuger og
floc-enheder). De ikke-dispergerende polymer-muddersystemer er baseret på polymerer til at give
viskositet og væsketabskontrol.
Sagkyndige er enige i, at boremuddersystemet anvendt i referenceboringen Kvols-1 var baseret på
ligninsulfat og var dispersivt. Det skal dog bemærkes, at borespåner ikke opløses i boremudderet i dette
boremuddersystem, men at systemet kan tolerere større mængder faste partikler i forbindelse med
boringen. I Kvols-1 blev der tilsat kemikalier (bl.a. XP-20), som skulle medvirke til at modvirke svellende
skiferformation.
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De sagkyndige bedes uddybe, jf. svaret på spørgsmål 14C (erklæringen side 45 under
tabel 9),
(i) hvad der forstås ved "meget store udvaskninger", og

RR

(ii) hvilke "geomekaniske forhold" der kan have været årsag til disse
udvaskninger.

i)

Udvaskninger
I forbindelse med boring af Kvols-1, blev der kørt en række logs, hvor bl.a. caliperloggen
(måling af hulstørrelse), var inkluderet i to logs (bilag 17A, side 76 - log header). Disse logs er
ikke del af completion rapporten (bilag 17A), men er til rådighed hos GEUS for gennemsyn.
Sagkyndige har gennemgået de to caliperlogs og, som beskrevet i forbindelse med spørgsmål
14C i Skønserklæringen, noteret meget store udvaskninger i 8-1/2” hullet. Når sagkyndige
anvender udtrykket ”meget store udvaskninger” skal dette ses i forhold til:
a) Forøgelse i huldiameter, som har den konsekvens, af væskehastigheden i annulus
(AV) reduceres så meget, at hullet ikke renses tilstrækkeligt.
b) Den udvaskede sektion skal have en vis længde, for at man kan se en effekt på
hulrensningen.
Reduktion i væskehastigheden er beskrevet under spørgsmål 14A (Skønserklæringen side 41),
hvor det fremgår, at væskehastigheden reduceres i 2. potens med forøgelsen af diameteren.
Figur 10 viser variationer i borehulsdiameteren i Kvols-1 fra 1.600 m til 2.600 m, ud fra de to
caliperlogs.
Som det fremgår, er hullet 12-13 tommer eller mere i sektioner på mere end 100 m, hvilket
forårsager en reduktion af væskehastigheden på mere end 60%. Sagkyndige betegner dette
som ”meget store udvaskninger”.
Det noteres, at pumperaten i det vertikale hul Kvols-1 kun var 200 gallon per min (ca. 750 liter
per min), hvilket er en lav pumperate, men til trods for denne lave rate blev der konstateret
store udvaskninger.

ii)

Geomekaniske forhold i Kvols-1
Der er flere forhold, som kan observeres i Kvols-1, der muligvis kan tilskrives geomekaniske
forhold. Det er dog ikke muligt at kvalificere disse forhold yderligere, da sagkyndige ikke har
datagrundlag for dette, hvilket også fremhæves af sagkyndige i Skønserklæringen side 45.
Nogle af disse geomekaniske forhold er som følger:



Bilag 17A, side 38 (Kvols-1 Completion Report), beskriver, at der observeres ”heaving
shales” og lav borehastighed ved ca. 2.500 m.
De lange sektioner med udvaskningerne kan skyldes break-out af skifer

I tillæg til ovenstående viser de to caliperlogs forskellige diametre på hullet i sektionerne 1.750
m-1.900 m og 2.200 m-2.400 m. Dette kan indikere break-out i en specifik retning, men kan
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også skyldes fejlmåling. Der foreligger ikke information om, hvorvidt der blev anvendt et 2arms eller 4-arms calipermåleværktøj.

Forskellen mellem
de to kurver angiver
forskel på hullets
diameter i en given
dybde

Top Fjerritslev Fm.

Top Gassum Fm.

Figur 10: Kvols-1 hulstørrelse baseret på gennemgang af to caliperlogs, der blev kørt i Kvols-1.
Gennemsnitsværdier er baseret på visuel aflæsning af logs. Væskehastigheden i annulus er baseret på
simpelt gennemsnit af diametre. Væskehastighed i Kvols-1 er baseret på Completion Report (bilag 17A).
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SS

Er de sagkyndige enige i, at et dispersivt muddersystem generelt set vil forårsage
større udvaskninger end et inhiberende muddersystem?

Et dispergerende boremuddersystem, som omtalt i spørgsmål QQ, kræver generelt meget vedligeholdelse,
og såfremt systemet ikke vedligeholdes og boremuddervægt og pumperate ikke optimeres, kan der
forekomme udvaskninger.
Såfremt de to boremuddersystemer anvendes til boring af sedimentære formationer, vil det dispergerende
boremuddersystem have en større risiko for generelt set at forårsage større udvaskninger end et
inhiberende muddersystem.
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4. Vedrørende ”faktiske specifikationer” for Kvols-2/2A boremudderet i svaret på spørgsmål 12
(side 30) (nye bilag VVV-XXX), herunder faktiske specifikationer for "filterkagen" i svarene på
spørgsmål R og BB (side 58 og 90)

De sagkyndige bedes uddybe, hvad de sagkyndige forstår ved boremudderets
"reologi", ved at besvare følgende spørgsmål:

TT

(i) Er de sagkyndige enige i, at boremudderets ”reologi” defineres af følgende
målinger af mudderegenskaber:
1. YP (”yield point”).
2. PV (”plastic viscosity”).
3. 10 sec gel.
4. 10 min gel.
(ii) Ligger denne forståelse af ”reologi” til grund for Skønserklæringen, jf.
definitionen af ”reologi” i Skønserklæringen på side 130?

i)

De hydrauliske egenskaber for boremudder er defineret som ”reologi” og afhænger af
sammenhængen af boremudderets viskositet, som er forholdet mellem ”shear rate” og ”shear
stress”. Der er flere modeller, som beskriver reologien, hvoraf de mest anvendte er vist i Figur
11.

Figur 11: Hydrauliske modeller for væsker. For boremudder anvendes typisk Bingham Plastic eller
Herschel-Bulkley Model (figurkilde: http://www.glossary.oilfield.slb.com/).
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Newtonian model
Denne model er den mest simple og beskriver et lineært forhold mellem shear rate og stress.
Stort set alle typer boremudder er for komplekse til at anvende denne model og anvender
derfor ”Ikke-newtonian modeller”

Ikke-newtonian modeller
Som vist i Figur 11, bygger Bingham Plastic modellen ligeledes på et proportionelt forhold
mellem shear rate og stress, hvorimod der for en række andre hydrauliske modeller gælder et
ikke-lineært forhold (eksempelvis ”Power Law” og ”Herschel-Bulkley”).
Det er i de fleste tilfælde ”ikke-lineære” modeller, som passer bedst til polymer-baserede
boremuddersystemer, hvor Power Law og/eller Herschel-Bulkley oftest anvendes med de mest
retvisende resultater.
Figur 12 viser eksempel på faktiske reologiprofiler for boremudderet anvendt i Kvols-2/2A.
Baseret på dette mener sagkyndige, at Herschel-Bulkley vil være den mest retvisende
hydrauliske model, som bør anvendes til eksempelvis hydraulikberegninger.

Figur 12: Eksempler på faktiske målinger foretaget på KCl/glycol boremudderet. Reologiprofilerne viser
en hydraulisk model, som lægger sig op mod Herschel-Bulkley modellen.
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Nedenstående skema summerer beregningsgrundlag for de hydrauliske modeller og tilhørende
inputparametre.
Bingham plastic
PV
plastisk viskositet
(600 rpm – 300 rpm)
YP
yield point
(300 rpm – PV)
Yield Stress = YP

Power law

Herschel-Bulkley
n
flow behavior index
(3.32 x log(600 rpm ÷ 300 rpm)
N
K
flow consistency index
5.11 x (300 rpm ÷ 511^n)
K
n/a
To
Yield Stress ±3 rpm

Målinger som YP, PV, 10 sec gel samt 10 min gel er mål for:
 YP: shear stress (modstand i mudderets indledende bevægelse)
 PV: modstanden i boremudderet under strømning
 Gel målinger: boremudderets opbygning af viskositet som funktion af tid
Sagkyndige mener ikke, at YP, PV, 10 sec gel og 10 min gel alene kan anvendes til at beskrive
reologien i boremudderet.
I tillæg til disse målinger skal der anvendes viskositetsmålinger (fann readings), som beskriver
hvorledes boremudderet agerer under strømning, og ud fra disse beregnes”n” (flow behavior
index), ”K” (flow consistency index) og ”T0” (initial yield stress).

ii)

Sagkyndige bekræfter, at ovenstående forklaring på reologien ligger til grund for
Skønserklæringen, jf. definitionen af ”reologi” i Skønserklæringen på side 130.
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De sagkyndige bedes uddybe deres vurdering af boremudderets reologi og
sammenhængen mellem reologi og LGS ved at besvare følgende spørgsmål (ved
”reologi” neden for henvises til definitionen af reologi i spørgsmål TT):
(i) Kan de sagkyndige bekræfte, at de faktiske værdier for mudderegenskaberne
(angivet i spørgsmål TT) ovenfor og de faktiske værdier for LGS% er overført
korrekt til Ross’ opstilling i bilag VVV?
(ii) Er det korrekt, at de faktiske værdier for ”10 min gel” var i overensstemmelse
med specifikationerne i mudderprogrammet (var ”i spec”) på alle boredage med
undtagelse af følgende, jf. bilag VVV:
1.
15. marts 2012, jf. mudderrapport nr. 36 (bilag PPP).
2.
29. maj 2012, jf. mudderrapport nr. 111 (bilag PPP).
3.
30. maj 2012, jf. mudderrapport nr. 112 (bilag PPP).
4.
31. maj 2012, jf. mudderrapport nr. 113 (bilag PPP).
(iii) Er de sagkyndige enige i, at mængden af LGS i boremudderet påvirker værdien
for ”10 min gel” derved, at ”10 min gel” normalt stiger når LGS% stiger?
Det bedes i bekræftende fald forklaret, hvilken fysisk proces der gør sig gældende
(hvad der fysisk sker, når LGS får ”10 min gel” til at stige).
UU

(iv) Under hvilke omstændigheder medfører en LGS% over 7 efter de sagkyndiges
opfattelse så alvorlige problemer, at boremudderet bliver uanvendeligt og derfor
må udskiftes, før boringen kan fortsættes?
De sagkyndige bedes ved besvarelsen inddrage erfaringer med LGS fra andre
boringer, som er sammenfattet i bilag WWW.
(v) Var der efter de sagkyndiges opfattelse tidspunkter i boreforløbet, hvor
boremudderet var uanvendeligt og derfor burde udskiftes, helt eller delvist?
(vi) Hvordan er de værdier for LGS%, de sagkyndige henviser til, målt?
Det bedes herunder besvaret, om der er usikkerheder forbundet med LGSmålinger, og i bekræftende fald hvor store usikkerhederne er (målt i %, så det
besvares, hvilken procentdel usikkerhed en måling på fx 8% LGS er forbundet
med).
(vii) Giver det de sagkyndige anledning til at ændre, supplere eller uddybe svaret
på spørgsmål 12, hvis bilag VVV lægges til grund for besvarelsen?
I bekræftende fald bedes den nye besvarelse angivet.
Det bedes herunder besvaret, om de anførte værdier for ”10 min gel” i bilag VVV
giver de sagkyndige anledning til at ændre vurderingen af, hvorledes mængden af
LGS i boremudderet kan have påvirket boringerne.
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i)

Sagkyndige bekræfter, at værdierne angivet i bilag VVV er korrekt overført for så vidt angår PV,
YP (Figur 13).

Figur 13: Der er sammenfald mellem PV og YP data fra bilag VVV og bilag PPP.

Der er i bilag PPP ikke rapporteret LGS% i perioden 3. marts til 12. marts 2012. Ved
sammenligning af LGS%-data mellem bilag VVV og bilag PPP er disse derfor beregnet for denne
periode (Figur 14).
Ved beregning af LGS%, er der anvendt en konstant massefylde på 2,57 kg/m3, som er den
beregnede gennemsnitsværdi for målingerne i Kvols-2/2A.

Figur 14: Der er sammenfald mellem LGS% data for bilag VVV og PPP i perioden, hvor der blev
rapporteret LGS%.

For 10 sec og 10 min gel er der forskel i datapunkterne i marts og begyndelsen af april 2012
(Figur 15).
Det skal noteres, at værdierne i bilag VVV er baseret på ét punkt per dag, hvor sagkyndige, i
forbindelse med Skønserklæringen, har anvendt bilag PPP, som grundlag for boremudderparametre, da dette indeholder flere datapunkter.
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Figur 15: Sammenligning mellem 10 sec gel og 10 min gel fra bilag VVV (blå punkter) og bilag PPP
(orange punkter). Der er generelt sammenfald, men i perioden fra 3. marts til 6. april 2012 ligger
værdierne fra bilag VVV generelt lavere end værdierne fra boremudderrapporterne.

ii)

Som beskrevet ovenfor, angiver bilag VVV kun ét punkt per dag, hvorimod bilag PPP angiver
mudderparametre for hver test, som blev udført i løbet af den pågældende dag.
Følgende muddercheck (Tabel 3) havde værdier større end ”i spec”, som blev angivet til <20Pa.
Dato

Tid

10 min gel
(Pa)

Kvols-2

13/03/2012

15:00

20

Kvols-2

14/03/2012

15:00

36

Kvols-2

14/03/2012

07:00

34

Kvols-2

15/03/2012

17:00

48

Kvols-2

15/03/2012

08:00

50

Kvols-2

16/03/2012

15:00

23

Kvols-2

16/03/2012

07:00

34

Kvols-2

18/03/2012

15:00

20

Kvols-2

18/03/2012

08:00

20

Kvols-2A

04/04/2012

16:00

21

Kvols-2A

08/04/2012

14:00

22

Kvols-2A

05/05/2012

09:00

21

Kvols-2A

07/05/2012

07:00

22

Kvols-2A

29/05/2012

15:00

22

Kvols-2A

29/05/2012

08:00

29

Kvols-2A

30/05/2012

15:00

26

Kvols-2A

31/05/2012

15:00

27

Kvols-2A

01/06/2012

15:00

27

Tabel 3: Boreparameter ”10 min gel” rapporteret med værdier større end 20 Pa, som var angivet som ”i
spec” værdien for Kvols-2/2A. Værdierne med grå baggrund er værdierne angivet i forbindelse med bilag
VVV.
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iii)

Målingen af opbygning af ”gel” foretages, efter boremudderet har været stillestående i
henholdsvis 10 sekunder og 10 minutter. Hovedformålet med disse målinger er at sikre sig, at
boremudderet har tilstrækkelig kapacitet til at modvirke bundfældning af eksempelvis
vægtmateriale og/eller borespåner, samt at mudderet opbygger den rette viskositet ved
kortere og længere stillestående perioder (10 sekunder, 10 minutter og i nogle tilfælde 30
minutter).
I forbindelse med Kvols-2/2A har boremudderet haft en kraftig (progressiv), opbygning af gel,
da forholdet mellem 10 min gel og 10 sec gel har været helt op til 6, hvilket er udtryk for en
væske med egenskaber i retning af tiksotropi, hvor det er svært at pumpe væsken efter
stilstand.
Figur 16 viser tre forskellige typer gel-styrke, hvor ”High-flat” har hurtig og vedblivende
opbygning af gel-styrke, ”Progressiv” opbygger høj gel-styrke over længere tid og sidst ”Lowflat”, som opbygger gel-styrken langt mindre. I forbindelse med ”Low-flat” er forholdet mellem
10 sec gel og 10 min gel generelt mindre end ca. 2-3, hvilket er normalt anvendt i KCl
boremudder.

Figur 16: Typer af gel-styrken som funktion af tid, hvor mudderet er i stilstand (Hossain & Al-Majed,
2015).

Måling af gel-styrken (10 min gel-værdier) er et mål for de elektrokemiske kræfter i væsken
under statiske forhold, som er en funktion af faste partikler, temperatur, anvendte kemikalier
samt tid.
Forøgelse af LGS% vil være en forøgelse af faste partikler og vil dermed i de fleste tilfælde have
en effekt på 10 min gel-værdien (en stigning i LGS vil derfor generelt give højere 10 min gelværdier).
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Denne effekt er dog ikke altid proportional og der kan være tilfælde, hvor der ikke umiddelbart kan
ses en sammenhæng mellem de to værdier. Figur 17 viser en korrelation mellem 10 min gel og
LGS% for Kvols-2/2A, og som det ses i denne figur, er der ikke en klar korrelation, men dog en
generel stigning.

Figur 17: Korrelation mellem målte værdier for LGS% samt 10 min gel. Der er ikke et klart forhold mellem de
to parametre, men generelt kan en stigning i LGS% føre til stigning i 10 min gel.

Figur 18 viser sammenhæng mellem LGS% og 10 min gel i boringerne, som er inkluderet i bilag
WWW. Som det kan ses af disse, er der generelt en sammenhæng mellem LGS% og 10 min gel, men
denne er mest udtalt i boringerne Løve-1, SG-02 og SG-01.

Figur 18: Værdierne for 10 min gel vist som funktion af LGS% for boringerne inkluderet i bilag WWW.
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Figur 19 viser en sammenligning mellem forholdet af 10 min gel og 10 sec gel for boringerne
inkluderet i bilag WWW. Det kan ses fra disse værdier, at boremudderet har haft en langt mere
progressiv gel-styrke i Kvols-2/2A, hvilket primært er relateret til mængden af LGS i
boremudderet.

Figur 19: Sammenligning af forholdet mellem 10 min gel og 10 sec gel for boringer fra bilag WWW.
Boringerne SG-01 og SG-02 er fra Sønderborg, MAH-2 fra Margretheholm og ST-20 fra Stenlille.

iv)

LGS% er ikke alene et mål for, hvorvidt boremudderet er uanvendeligt og må udskiftes, før
boringen kan fortsættes. En beslutning om at udskifte boremudderet skal træffes ud fra en
vurdering af, hvor mange ressourcer (kemikalier samt tid), det vil tage at bringe det
eksisterende boremudder tilbage til de planlagte specifikationer i forhold til at udskifte til nyt
boremudder.
Andre parametre er bl.a. (som angivet under punkt iii), forholdet mellem 10 min gel og 10 sec
gel, hvilket angiver hvorledes boremudderet opbygger gel-styrke, mens mudderet ikke er i
bevægelse.
I Kvols-2/2A er dette forhold noget større end i de boringer, som er angivet i bilag WWW,
hvilket er vist i Figur 19 samt Figur 20. Dette betyder, at mudderet har haft en progressiv, men
uønsket, opbygning af gel-styrke.
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Figur 20: Sammenligning af forholdet mellem 10 min gel og 10 sec gel. I kvols-2/2A var dette forhold
større sammenlignet med de boringer, som er angivet i bilag WWW.

Sagkyndige noterer, at for så vidt angår boringen Løve-1 i bilag WWW er der indsamlet data fra
forskellige muddertyper i samme graf, hvilket ikke er retvisende. Såfremt disse
boremudderparametre skal sammenlignes, skal dette gøres alene for KCl boremuddersystemer,
da man ikke kan sammenligne boremudderspecifikationer for bentonit- og
polymermuddersystemer.

v)

Sagkyndige kan ud fra bilag PPP observere, at visse parametre i boremudderet ikke var ”i spec”
i perioder under boringen. Dette betyder ikke, at boremudderet var uanvendeligt (dvs. skulle
udskiftes), men derimod at disse parametre i boremudderet skulle bringes tilbage ”i spec”,
hvilket kan gøres ved behandling og fortynding (dilution) med ’frisk’ boremudder.
En beslutning om at udskifte boremudderet helt eller delvist skal bero på en konkret vurdering i
den enkelte situation, og det kan derfor ikke generelt siges, hvornår boremudderet er
uanvendeligt.

vi)

Alle målinger er behæftet med usikkerhed, hvilket også gælder måling af LGS.
Det er ikke muligt at angive en specifik usikkerhedsprocent for en måling på en specifik % LGS,
da sagkyndige ikke kender til udstyr samt den faktiske metode, som er anvendt til beregning af
LGS i Kvols-2/2A.
Usikkerhederne i forbindelse med målinger vil være relateret til massefylde, volumen,
måleudstyr samt menneskelige faktorer. Det vil være en rimelig antagelse, at disse
usikkerheder vil følge en form for normalfordeling, således at de målte værdier med rette kan
antages for valide.
God praksis er, at serviceselskabet som varetager vedligeholdelse af boremudderet foretager
disse målinger med kalibreret udstyr og uddannet personale, således at usikkerheden
minimeres.

vii)

Bilag VVV giver ikke sagkyndige anledning til at ændre besvarelsen på spørgsmål 12.
Indholdet af 10 min gel i boremudderet ændrer ikke sagkyndiges vurdering af, hvorledes LGS
kan have påvirket boringen.

39

3 - Tillægsspørgsmål Ross

Det anføres i svaret på spørgsmål 12 nederst på side 30, at det er "uvist", i hvor stor
grad problemer med shakers, centrifuger og floc units har "haft en indflydelse på
boremudderets indhold af LGS".
De sagkyndige bedes på baggrund af M-I SWACO Danmark A/S' End of Well Report,
afsnit 3, "Recap Hole Section", "Section 12-1/2" og ”Section 8-1/2’’ (bilag AA)
besvare følgende spørgsmål:
(i) Hvilke tiltag blev på/omkring følgende boredage iværksat med henblik på at
bringe værdien for ”10 min gel” i overensstemmelse med mudderprogrammet:
VV

1.
2.
3.
4.

15. marts 2012, jf. mudderrapport nr. 36 (bilag PPP).
29. maj 2012, jf. mudderrapport nr. 111 (bilag PPP).
30. maj 2012, jf. mudderrapport nr. 112 (bilag PPP).
31. maj 2012, jf. mudderrapport nr. 113 (bilag PPP).

(ii) Hvilke tiltag blev iværksat på/omkring andre boredage med henblik på at
reducere LGS indholdet i boremudderet til 7% eller derunder?
(iii) I hvilken udstrækning medførte de i pkt. (i)-(ii) omhandlede tiltag, at LGS% blev
reduceret til under 7 (i tilfælde, hvor LGS% var over 7 og dermed skulle reduceres
for at overholde specifikationerne i boreprogrammet)?
De sagkyndige opfordres ved besvarelsen til at støtte sig til Ross' grafiske
illustration af iværksatte tiltag i bilag XXX.

Som det fremgår af Figur 17 ovenfor er der ikke en klar korrelation mellem 10 min gel og LGS% for Kvols2/2A, men dog en generel stigende 10 min gel ved forøget LGS%.

(i)

På nedenstående boredage blev der iværksat tiltag for at holde boremudderet indenfor
specifikationerne. Det er ikke muligt, at skelne mellem hvad der specifikt blev gjort for at
forbedre værdien for 10 min gel og LGS, da tiltagene var generelle forbedringer.
15. marts 2012: en ekstra centrifuge blev installeret, så der nu var 2 centrifuger og 1 floc unit.
29., 30. og 31. maj 2012: Under pumpning af cement blev boremudderet forurenet af cement.
Det bliver besluttet at overføre alt det forurenede mudder til reservebeholdningen og blande
helt nyt mudder til det aktive system.

(ii)

En del af det aktive muddersystem er gentagne gange blevet udskiftet med mudder fra
reservebeholdningen. Derudover er nyt frisk mudder og nye kemikalier blevet tilført til både
det aktive og reservebeholdningen. Dette blev gjort for at bringe boremudderets
specifikationer inden for de anbefalede værdier. Under boreoperationen lykkedes det at holde
LGS% stabil, men over specifikationerne, og imellem boreoperationerne lykkedes det at
nedbringe LGS% til lige under grænseværdien.
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Reservebeholdningen blev ofte behandlet ved at cirkulere over centrifugerne, således at faste
partikler blev fjernet fra systemet, og der blev tilsat kemikalier for at genopbygge mudderets
egenskaber.
Ydermere blev der omkring d. 20 april installeret to ekstra centrifuger og en ekstra floc unit,
således at både det aktive system og reservebeholdningen kunne behandles samtidig.

(iii)

Ud fra bilag XXX ses det, at LGS-indholdet faldt som ventet i de fleste tilfælde, hvor dele af det
aktive muddersystem blev udskiftet med mudder fra reservebeholdningen.
Tilføjelsen af i første omgang én og sidenhen to ekstra centrifuger samt en ekstra floc unit har
haft den effekt, at mudderet blev lettere at genopbygge via fjernelse af faste partikler (specielt
i reservebeholdningen).
Figur 21 og den tilhørende Tabel 4 beskriver udvalgte situationer under boringen af Kvols-2/2A,
hvor tiltag blev iværksat.

5
1

3
4
2

6

Figur 21: Udvalgte episoder under boringen af Kvols-2/2A, hvor tiltag blev iværksat. Punkterne 1-6, der
er indsat på figur fra bilag XXX, refererer til Tabel 4 nedenfor.
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Punkt

FSR no

LGS%

Kommentar

1

35-42

10–11 -> 6,5

Under boringen af 12-1/4” sektionen steg LGS% til over det
planlagte maksimum. Da boringen blev indstillet, og der ikke
blev cirkuleret i hullet, faldt LGS% til det planlagte niveau på 57%.

2

55-65

9–10 -> 6,5

Under genboringen af 12-1/4” sektionen steg LGS% til over det
planlagte maksimum på 7%. LGS% blev periodisk reduceret
ved at fortynde det aktive mudder med mudder fra reservebeholdningen. Da boringen blev indstillet, og der ikke blev
cirkuleret i hullet, faldt LGS% til det planlagte niveau.

3

72-75

6,5–7,5

Der blev installeret yderligere to centrifuger og en floc unit, og
LGS% blev holdt stabilt i den efterfølgende periode, indtil der
blev boret igen.

4

90-110

12 ->
9,5–10
-> 8

Da den åbne del af 12-1/4” blev oprenset, steg LGS% til over
12%. Ved gentagne gange at fortynde det aktive mudder med
boremudder fra reservebeholdningen blev LGS% bragt ned på
10%. Da der blev boret 8-1/2” sektion, lå LGS stabilt omkring
9,5 – 10%. Da sektionen var boret færdig, og der blev kørt 7”
liner, blev LGS% bragt ned på ca. 8%.

5

112-115

9 -> 6,5

Boremudderet blev kontamineret med cement og hele det
aktive system udskiftet.

6

115-120

10,5 -> 9,5

Pga. problemer med shakerne blev mudderet ikke renset
tilstrækkeligt, og der skete en stigning i LGS%. Det
kontaminerede boremudder blev behandlet og blandet med
nyt boremudder for at nedbringe LGS%.

Tabel 4: Udvalgte episoder under boringen af Kvols-2/2A, hvor tiltag blev iværksat. Punkterne 1-6 refererer
til Figur 21 ovenfor.
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WW

Er de sagkyndige enige i, at filterkagen i Kvols-2/2A boremudderet overholdt
specifikationen i M-I Swaco Danmark ApS’ mudderprogram for værdien ”Cake” (1/32’’
tyk) på alle boredage, jf. registreringerne i "Daily Mud Reports" under overskrifterne
"Cake" (bilag PPP)?

Filterkagens tykkelse er et udtryk for målt tykkelse på filterkagen i en laboratorietest, hvor boremudderet
sættes under tryk, hvorved væsken i boremudderet tvinges igennem et stykke filterpapir. Filterkagen er
den del af boremudderet, som ikke kan passere igennem filterpapiret.
Testen er en forsimplet simulering af, hvad der sker nede i boringen, hvor boremudderet presses imod
formationen, og filterkagen derved danner en hinde imellem boremudderet og formationen.
Filterkagen fortæller noget om, hvor godt mudderet er til at danne denne hinde, men ikke noget om hvor
effektiv hinden er til at forhindre væskegennemstrømning (dette måles ved hjælp af API fluid loss).
Sagkyndige bekræfter, at filterkagen, jævnfør de daglige mudderrapporter (bilag PPP), er noteret som
værende 1/32” igennem hele boringen af Kvols-2/2A.
Tykkelsen af filterkagen er ikke en del af de anbefalede specifikationer fra M-I SWACO, og sagkyndige kan
derfor ikke bekræfte, hvorvidt filterkagen har overholdt specifikationerne.
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XX

I svaret angivet på side 60 anføres: "Til trods for den store spredning er størsteparten
af målingerne mindre end 4 ml pr. 30 minutter, som er specifikationen for
boremudderet. Kvaliteten af filterkagen kan dog have været af varierende kvalitet i
perioder, hvilket antydes i bilag 17T".
Hvilken "antydning" i bilag 17T henvises der her til?

Som det kan ses af bilag 17T, er boringen mange steder væsentlig større end 8-1/2”, som var borekronens
størrelse, og i nogle områder er hullet mindre end 8-1/2”.
Forøgelse af hullets størrelse sker ved, at fragmenter falder fra borehulsvæggen, hvorved ny formation,
som ikke har filterkage opbygget endnu, bliver eksponeret. Størrelsen af borehullet antyder, at denne
proces er sket kontinuerligt over en længere periode. På baggrund af dette mener sagkyndige, at
filterkagen har været af varierende kvalitet.
I tillæg er der steder, hvor hullet er mindre end 8-1/2”. Dette er sandsynligvis på grund af tykkere filterkage,
hvilket også kan antyde varierende filterkagekvalitet.
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YY

Er de sagkyndige enige i, at det ikke har nogen væsentlig betydning for boremudderets
egenskaber, om værdierne for ”API Fluid Loss” ligger højere end angivet i
mudderprogrammet, hvis værdien for ”Cake” på alle boredage har været i
overensstemmelse med mudderprogrammet (1/32’’ tyk)?

Sagkyndige er ikke enige i, at det ikke har nogen væsentlig betydning for boremudderets egenskaber, om
værdierne for ”API Fluid Loss” ligger højere end angivet i mudderprogrammet, hvis værdien for ”Cake” på
alle boredage har været i overensstemmelse med mudderprogrammet.
Tykkelsen på mudderkagen måles i forbindelse med test af fluid loss, og denne skal have en vis tykkelse,
friktion, elasticitet m.v., men dette fortæller ikke noget om mudderkagens evne til at stoppe
væskegennemtrængen.
Selve målingen af filterkagen foretages ved en vurdering af mudderingeniøren, efter fluid loss testen er
udført.
Hvis boremudderets egenskaber for ”fluid loss” er gode, vil filterkagen være tynd og næsten
uigennemtrængelig.
Desuden noterer sagkyndige, at tykkelsen af filterkagen ikke er en del af de anbefalede specifikationer i M-I
SWACOs mudderprogram.
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5. Vedrørende redegørelsen for betydningen af frigørelse af spændinger i undergrunden i svaret på
spørgsmål G (side 33)

ZZ

Det anføres på side 26: "Ved boring af Kvols-2/2A i samme retning som
formationsdip på Kvols-strukturen vil den effektive borevinkel ligeledes være blevet
øget i den svækkede formation. Der findes ingen dipmeterdata for Kvols-2/2A, men
det seismiske Top Gassum FM-kort (bilag 47) indikerer et dip på ca. 12° i vestlig
retning."
(i) I hvilken udstrækning blev Kvols-2/2A boringerne foretaget "i samme retning som
formationsdip på Kvols-strukturen"?
(ii) Kan det udelukkes, at boring i en anden boreretning end den faktisk anvendte ville
have givet færre boreproblemer?

i)

Kvols-2/2A blev boret i retningen (azimuth) ca. 277°-286° gennem Fjerritslev Fm. Når en skrå
boring udføres tilnærmelsesvis fra midten af en ’pudeformet’ struktur som Kvols, vil der bores i
samme retning som formationsdip næsten uanset i hvilken retning man borer. Skal det undgås
at bore med formationsdip (og hermed undgå at øge den effektive borevinkel), kan boringen
eksempelvis påbegyndes på flanken og bores ind i midten af strukturen (Figur 22), men dette
kræver i så fald at boringen påbegyndes fra en anden lokation.

Figur 22: Ved boring i samme retning som formationsdip vil den effektive borevinkel øges, som
illustreret ved den skarpe vinkel mellem brøndspor og den lagdelte formation i boringen til venstre.
Ved boring ind imod midten af strukturen vil der opnås en lille effektiv borevinkel, som demonstreret
ved det højre brøndspor, der er omtrent vinkelret i forhold til den lagdelte formation.

ii)

Boring i samme retning som formationsdip giver ikke nødvendigvis problemer, så længe man
tager sine forholdsregler i forhold til den effektive borevinkel. Det kan ikke udelukkes, at boring
i anden retning ville have givet færre boreproblemer, men da der er konstateret ustabil
Fjerritslev Fm i referenceboringerne Aars-1 og Kvols-1, vil det være tilrådeligt at undgå at øge
den effektive borevinkel yderligere igennem denne formation.
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ÆÆ

De sagkyndige bedes uddybe, hvorledes man har beregnet "et dip på ca. 12° i vestlig
retning", samt angive, om der er usikkerheder forbundet med denne beregning.

Da det ikke er muligt at definere en faktisk dipvinkel, har sagkyndige baseret beregninger af dipvinkel på
kortet ”Dybde til: Top Gassum” kort fra GEUS (bilag 47). Udfra dette er en dipvinkel beregnet statistisk med
en middelværdi på ca. 12° i vestlig retning.
Ved den statistiske beregning er anvendt en vertikal usikkerhed på +/- 100 m og horisontal usikkerhed på
+/- 400 m, som skønnes at være repræsentative for det aktuelle datagrundlag.
Som det fremgår af Figur 23, kan der ved basis af Fjerritslev Fm statistisk set forventes formationsdip, der
er både over og under 12°, men der er overvejende sandsynlighed for, at et dip i vestlig retning vil ligge
med en middelværdi på ca. 12°. Den statistiske model beregner, at der er 80% sandsynlighed for at
dipvinklen ligger inden for intervallet ca. 7,3 – 16,5 grader.

Figur 23: Sandsynlighedsberegning for dipvinkel ved basis af Fjerritslev formationen. Den statistiske beregning er
baseret på vertikale usikkerheder på +/-100 m og en horisontal usikkerhed på +/-400 m. Beregninger er foretaget ved
hjælp af programmet @Risk og baseret på 5.000 simuleringer.
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6. Vedrørende muddervægtens betydning ved skrå boring i svarene på spørgsmål 14B og H (side 42
og 43) (nyt bilag YYY)
Det anføres i 2. afsnit under overskriften ”Muddervægt”: ”Normalt vil en større vinkel
medføre en højere kollapsgradient med øgning af muddervægt til følge.”
ØØ

Menes hermed, at information om en højere kollapsgradient normalt vil føre til, at der
træffes beslutning om at øge muddervægten, hvorefter denne beslutning skal
implementeres via tilsætning af fx baryt til mudderet?

Når borevinklen øges, vil formationen gennembores med en ændret vinkel (Figur 24). Som en konsekvens
heraf, vil formationen vanligvis blive mere tilbøjelig til at kollapse, da spændingerne ændres.
For at holde formationen stabil, kræves derfor et større modtryk i form af en højere muddervægt.
Dette bør indgå i boringens trykprofil, hvor en kollapsgradient bør indlægges (poretryk og frakturgradient
profil – ”PPFG chart”).
En for lav muddervægt kan forårsage en nedbrydning af formationen, hvilket bl.a. vil give udslag i cavings.
Stigningen i muddervægten vil naturligvis ikke ske automatisk, men informationen om en højere
kollapsgradient bør normalt føre til en beslutning om at øge muddervægten. Dette sker ved tilsætning af
kemikalier til boremudderet, eksempelvis baryt.

Skrå
boring

Lodret
boring

Figur 24: Forskel på vinkel til formation
ved lodret og skrå gennemboring.
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De sagkyndige bedes gennemgå Baker Hughes’ endelige rapport (bilag YYY) og oplyse,
om rapporten giver de sagkyndige anledning til at ændre, uddybe eller supplere
svaret på spørgsmål H.
ÅÅ

Såfremt de sagkyndige fastholder besvarelsen, bedes det uddybet, hvad der fører de
sagkyndige til at tvivle på Baker Hughes' medarbejderes faglige kompetencer og
beregninger i bilag YYY.

Ændring, uddybning eller supplering af svaret på spørgsmål H i Skønsrapporten
Ved gennemgang af de to Baker Hughes rapporter i henholdsvis bilag 17J og bilag YYY finder sagkyndige, at
minimumsmuddervægte ikke har ændret sig - konklusionerne for de to dokumenter er de samme.
Sagkyndige ønsker ud fra de nye oplysninger i bilag YYY derfor ikke at ændre svaret på spørgsmål H i
Skønserklæringen.
Ved gennemlæsning af bilag YYY finder sagkyndige adskillige tilføjelser/uddybende detaljer og forklaringer,
eksempelvis den detaljerede beskrivelse af 0°-0°, 30°-30° og 90°-30° break-out.
Uddybning af studie
Sagkyndige hæfter sig specielt ved sektionerne ”Warning” og ”Inputs” i begge bilag.
Sektion ”Warning” (bilag 17J s. 2 og bilag YYY s. 5)
Under sektionen ”Warning” beskrives det, at da studiet var en hastesag, blev resultatet af studiet afleveret
uden at have gennemgået de normale analyser af resultatet (”[...] the results of the analysis were derived
without the normally applied analysis of data reliability, reasonable calibration, or assurance of correct
failure mechanism”).
Ydermere garanterer Baker Hughes ikke for, at usikkerhedsmarginer er korrekte eller rimelige (”[...] cannot
guarantee that all uncertainty ranges are correct or reasonable”).
Ovenstående indgår i begge dokumenter, men i den endelige version er der tilføjet, at man har tilstræbt at
inkludere mulige usikkerheder (”However, efforts have been made to include possible uncertainties”).
Sektion ”Inputs” (bilag 17J s. 4 og bilag YYY s. 8)
Under ”Inputs” beskrives hvilke data, der ligger til grund for studiet, som udelukkende bygger på data fra
Kvols-1 samt en række antagelser.
Sagkyndige stiller sig ikke tvivlende overfor Baker Hughes' medarbejderes faglige kompetencer, men stiller
sig tvivlende overfor om en tilstrækkelig datamængde er inkluderet i studiet.
Det er god borepraksis at inkludere relevante boredata i et geomekanisk studie, men da studiet var en
hastesag, blev det opbygget med kun én referenceboring (Kvols-1).
Sagkyndige mener, at resultaterne/anbefalingerne burde have været sammenholdt med information fra
øvrige historiske referenceboringer (muddervægt, boreproblemer, geologiske informationer mv.).
Baseret på ovenstående mener sagkyndige, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag til at anvende de
beregnede boremuddervægte på ca. 1,20 sg.
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7. Vedrørende spørgsmål Ø (side 78) om drilling window (nyt bilag ZZZ)

AAA

Lå den faktisk anvendte muddervægt ved Kvols-2/2A boringerne inden for intervallet
mellem den røde linje ("85%") og blå linje ("Lithostatic P") i bilag ZZZ?

Med reference til bilag ZZZ samt boremuddervægt anvendt i Kvols-2/2A (bilag PPP), viser Figur 25,
hvorledes vægten ligger i forhold til den opdaterede ”pore pressure fracture gradient chart”.
Som det kan ses, ligger den faktiske muddervægt ikke mellem den røde linje ("85%") og blå linje
("Lithostatic P").

Figur 25: Formations-, overburden- og frakturgradient for Kvols-2/2A. De faktiske muddervægte (bilag PPP, M-I
SWACO daglige mudderrapporter) er indsat som blå og orange punkter for henholdsvis Kvols-2 og Kvols-2A.
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8. Vedrørende de sagkyndiges antagelser om kollapsgradient mv. i svaret på spørgsmål DD (side 95)

BBB

Har de sagkyndige ved besvarelse under iii) på side 95 lagt de af Baker Hughes
beregnede minimumsmuddervægte og Shmin, jf. bilag 17J til grund?

Ved besvarelse af spørgsmål DD i Skønserklæringen, punkt iii) er Shmin fra Baker Hughes’ geomekaniske
rapport anvendt, men for boremuddervægte er anvendt de faktiske værdier fra Kvols-2/2A (bilag PPP).
Shmin er en antagelse, da der ikke er yderligere information tilgængelig, men med basis i frakturkurven samt
referenceboringer, mener sagkyndige, det er et godt udgangspunkt med denne antagelse.
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De sagkyndige bedes uddybe følgende antagelse under iii) på side 95: "Der er dog i
forbindelse med ugerapporterne rapporteret om pack-off og mistet cirkulation,
hvilket indikerer, at Shmin eller frakturgradienten er overskredet."
De sagkyndige bedes herunder besvare følgende:
CCC

(i) Hvad forstår de sagkyndige ved "pack-off"?
(ii) Hvad forstår de sagkyndige ved "mistet cirkulation"?
(iii) Hvilke rapporteringer af pack-off og mistet cirkulation i hvilke ugerapporter
("Daily Drilling Reports", bilag SSS og TTT) ligger til grund for citatet ovenfor?

i)

Pack-off opstår, når annulus lukker af omkring borestrengen og dermed laver en blokering. De
mest almindelige årsager til pack-off er en kombination af, at hullet enten ikke bliver renset
effektivt nok for borespåner, således at borespånerne ophobes omkring borestrengen, eller
fordi dele af formationen kollapser og lægger sig omkring borestrengen.
Pack-off sker oftest, når borestrengen trækkes ud af hullet. De dele af borestrengen som har en
større diameter, det værende tool joints og BHA’en, slæbes imod hullets low side, hvilket kan
give en ophobning af partikler (Figur 26). Hvis ophobningen bliver tilstrækkelig stor, kan det
pakke af omkring borestrengen og muligvis forårsage mistet cirkulation eller resultere i, at
borestrengen kommer til at sidde fast.
Pack-off sker typisk omkring BHA’en, da den har en større diameter end resten af
borestrengen, og der skal derved en mindre ophobning til at blokere annulus.

Figur 26: Ophobning af borespåner/formationspartikler omkring borestrengens tool joint når der trækkes
ud af hullet.
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ii)

Mistet cirkulation defineres ved, at der pumpes boremudder ned igennem borestrengen, men
der kommer ikke noget boremudder retur til overfladen.
Mistet cirkulation kan opstå, hvis der er tab til formationen, eller hvis der er en blokering af
annulus.
I forlængelse af (i) kan pack-off ende med mistet cirkulation, ved at annulus blokerer. Det vil
resultere i, at trykket fra mudderpumperne forplantes i formationen (Figur 27). Hvis
mudderpumperne ikke stoppes straks efter pack-off, vil trykket stige hurtigt, og som en
konsekvens kan Shmin eller frakturgradienten overskrides, hvilket kan resultere i tab af
boremudder til formationen eller beskadigelse af denne.

Trykfald

Trykstigning

Figur 27: Mistet cirkulation med trykopbygning under pack-off og trykfald over pack-off til
følge. Trykopbygningen under pack-off kan potentielt medføre tab af boremudder eller
nedbrydning af formationen.

iii)

Ugerapporter (bilag 28) og daglige borerapporter (bilag SSS & TTT) er to forskellige
rapporteringer fra boreoperationen. I besvarelsen af spørgsmål DD (side 95 i
Skønserklæringen), referer sagkyndige til ugerapporter (bilag 28).
Flere af ugerapporterne beskriver ikke de hændelser omkring pack-off og mistet cirkulation,
som beskrives i de daglige borerapporter. Den første beskrevne hændelse i ugerapporterne
omhandlende pack-off og mistet cirkulation er således i uge 16 d. 22. april. Til sammenligning
finder den første hændelse sted d. 12. marts i de daglige rapporter.
Nedenstående Tabel 5 opsummerer de rapporteringer af pack-off og mistet cirkulation, fra
ugerapporterne (bilag 28), som ligger til grund for sagkyndiges vurdering på side 95 i
Skønserklæringen.
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Ugerapport Beskrivelse under ”Status” i
ugerapporterne

Beskrivelse under ”Forrige uges
aktiviteter” i ugerapporterne

16

Udboringen med den stivere 12-1/4” BHA af
højderyggen i 2.018 m samt de snævre
passager er nu i gang. De geologiske
formationer er stadig meget reaktive, som
har resulteret i at vi mistede cirkulation i
2.224 m samt at boret i korte perioder har
siddet fast ved 2.015 m og 2.228 m.

22/4: Lubrikerede i hul med 12-1/4” rotary
BHA fra 1.994 m til 2.224 m. Mistede
cirkulation ved 2.224 m, og i korte perioder
sad boret fast ved 2.015 og 2.228 m.

17

Det meste af denne uge er brugt på at
udbore sidetracket med den stivere 12-1/4”
BHA, således har vi arbejdet os videre fra
2.030 m til 2.516 m. De geologiske
formationer har dog forårsaget betydelige
udfordringer, som gjorde det svært at
fortsætte udboringen til ca. 2.741 m. Det
resulterede i at vi ikke kunne bevæge
borestrengen og mistede cirkulationen i både
2.300 m, 2.371 m, 2.374 m, 2.415 m, 2.441
m, 2.443 m og 2.482 m. Derfor besluttede vi
at stoppe udboringen ved 2.516 m for at køre
9-5/8” liner. Lineren befinder sig nu i 2.426 m
og vil blive cementeret her.

25/4: Reamed i hul med 12-1/4” check BHA
fra 2.294 m til 2.432 m. Pakkede af ved
2.300 m, 2.371 m og 2.374 m, genvandt
cirkulationen hver gang.

Efter udboringen af casingskoen med 8-1/2”
BHA i 2.417 m, fortsatte vi med at køre 81/2” BHA ned gennem 12-1/4” hullet mens vi
cirkulerede boremudder for at oprense
hullet. I 2.527 m reagerede formationen og
resulterede i at vi for en periode ikke kunne
bevæge borestrengen. Vi genvandt
cirkulationen, men var nødsaget til at trække
til overfladen for at skifte BHA (defekt LWD).

3/5: ”Reamed” og ”Washed” igennem 95/8” casingsko i 2.417 m. ”Reamed” og
”Washed” fra 2.417 m til 2.527 m. Pakkede
af ved 2.527 m.

I starten af denne uge rensede vi 12-1/4”
hullet ned til 2.719 m med 8-1/2” BHA. På vej
ned pakkede vi af i både 2.531 m, 2.537 m og
2.560 m.

7/5: Kørte i 12-1/4” hul med 8-1/2” BHA fra
2.482 m til 2.525 m. Pakkede af ved 2.531
og 2.537 m.

18

19

21

Ingen kommentarer under ”Status”

26/4: Reamed i hul med 12-1/4” check BHA
fra 2.378 m til 2.498 m. Pakkede af ved
2.415 m, 2.443 m og 2.441 m, genvandt
cirkulationen hver gang.
27/4: Reamed i hul med 12-1/4” check BHA
fra 2.498 m til 2.516 m. Pakkede af ved
2.482 m, genvandt cirkulationen.
Lubrikerede ud af hul fra 2.516 m til 1.767
m.

4/5: Arbejdede røret fri og genvandt
cirkulationen. Trak ud af hul fra 2.527 m til
130 m.

8/5: Kørte i 12-1/4” hul med 8-1/2” BHA fra
2.525 m til 2.612 m. Pakkede af ved 2.560
m.
26/5: Lubrikerede og washed down til
toppen af cement. Borede side track fra
2.664 m til 2.676 m. Hullet pakkede af og
boret sad fast, vi arbejde det fri.
27/5: Hullet pakkede af og boret sad fast.
Vi arbejdede det fri og cirkulerede hullet,
hvorefter hullet igen pakkede af og boret
sad fast igen. Vi genvandt cirkulationen og
fortsatte med at cirkulere.
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Ugerapport Beskrivelse under ”Status” i
ugerapporterne

Beskrivelse under ”Forrige uges
aktiviteter” i ugerapporterne

22

28/5: Taggede bunden af sidetrack og
fortsatte boringen af kick-off. Hullet
pakkede af flere gange under boringen.

I starten af denne uge borede vi kick-off af
sidetracket videre fra 2.676 m til 2.687 m.
Hullet pakkede af flere gange og gav
betydelige problemer mht. moment, hvilket
gjorde at vi var nødsaget til at trække ud af
hullet for at skifte til en BHA der kunne
udrense hullet.

2/6: Reamede og slidede i 8-1/2” hul fra
2.691 m til 2.700 m. Borestrengen stallede
og trykstigninger skete i forskellige dybder.

Efter at have renset hullet, trak vi ud for at
skifte til en kick-off BHA for dermed at
færdiggøre kick-off’et. Inden vi opstartede
boringen ved 2.687 m skiftede vi til nyt
boremudder (1.37 sg KCl). Under boringen af
kick-off fra 2.687 m til 2.701 m, stallede
borestrengen flere gange samt der var
betydelige trykstigninger. For at kompensere
for problemerne for disse problemer tilsatte
vi 1.5% smøremiddel til boremudderet.
Tabel 5: Opsummering af rapporteringer af pack-off og mistet cirkulation i ugerapporterne (bilag 28). Tekst i
kursiv markerer specifikke passager omkring pack-off og/eller mistet cirkulation.

I tillæg til ugerapporterne er der rapporteret om pack-off med mistet cirkulation til følge i de
daglige borerapporter, bilag SSS og TTT.
Nedenstående eksempler fra de daglige borerapporter beskriver situationer med pack-off og mistet
cirkulation.


12. marts 2012
Ved boring af 12-1/4” sektionen opstod en situation, hvor der var pack-off, som ledte til
mistet cirkulation. Som en konsekvens steg pumpetrykket utilsigtet, og der opstod tab til
formationen på 4 m3.



15.-16. marts 2012
Da 12-1/4” borestrengen blev trukket ud af hullet, var der gentagne problemer med pack-off
og mistet cirkulation med trykstigninger til følge. Det rapporteres, at der blev cirkuleret en
betydelig mængde nye formationspartikler ud af hullet. Dette kan indikere, at formationen
blev ustabil som følge af trykstigningen.

Efterfølgende er der i de daglige borerapporter beskrevet flere events med pack-off og mistet
cirkulation til følge, men hvor det af rapporteringen ikke fremgår, hvor meget pumpetrykket steg.
Eksempelvis da borestrengen blev trukket ud af hullet d. 13.-15. april og d. 24.-27. april, hvor der
også blev cirkuleret store mængder cavings ud af hullet.
For at kvalificere dette yderligere vil det være nødvendigt at analysere tidsdata fra Kvols-2/2A.
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De sagkyndige bedes uddybe følgende antagelse under iii) på side 95: "Sagkyndige
vurderer, at muddergradienten ikke har overskredet frakturgradienten, men i
forbindelse med boring af 12-1/4" og 8-1/2" hulsektionerne, vil formationen have
været udsat for højere tryk på grund af trykfald og blokeringer i annulus. Disse vil
udøve stress på formationen, som kan overstige SHmin og medvirke til nedbrydning.
Dette betyder ikke nødvendigvis, at frakturkurven overskrides, og muddertab er
derfor ikke nødvendigvis en indikator for nedbrudt formation."
De sagkyndige bedes herunder besvare følgende:

(i) Hvilken dokumentation for hvilke "trykfald" ligger til grund for citatet ovenfor?
DDD

(ii) Hvilken dokumentation for hvilke blokeringer i annulus ligger til grund for citatet
ovenfor?
(iii) Skal det citerede forstås således, at de sagkyndige er enige i, at der ifølge "Daily
Drilling Reports" ikke blev tabt mudder til formationen under boringerne af 12-1/4"
og 8-1/2" hulsektionerne?
(iv) Hvis (iii) besvares benægtende: De sagkyndige bedes præcisere, på hvilke
boredage der blev tabt mudder til formationen, og hvor mange m3 mudder der i alt
blev tabt.

i)

Generelt anskues det tryk, som mudderpumperne skal levere, som det samlede tryktab i hele
systemet, f.eks. i form af friktionstab.
Med trykfald menes trykfald over de blokeringer i annulus, der har været i forbindelse med
pack-off og mistet cirkulation. Når der sker et lokalt trykfald i form af en blokering i annulus,
øges trykket som mudderpumperne leverer, og formationen under blokeringen bliver udsat for
et højere tryk, indtil mudderpumperne stoppes (Figur 27).
Eksempelvis rapporteres d. 12. marts, at annulus er blokeret og trykket fra mudderpumperne
stiger fra ca. 210 bar op til 270 bar inden mudderpumperne stoppes. Formationen over
blokeringen bliver udsat for det hydrostatiske tryk (fra muddergradienten), imens formationen
under blokeringen i tillæg bliver udsat for trykket fra mudderpumperne. Dette kan medvirke til,
at Shmin eller frakturgradienten kortvarigt overskrides, hvilket kan medvirke til at formationen
gøres ustabil.
Der er i de daglige borerapporter (Bilag SSS og TTT) rapporteret om lignende situationer, med
trykfald i form af blokeringer i annulus, d. 15.-16. marts, d. 13.-15. april og d. 24.-27. april, men
det rapporteres ikke, hvor højt pumpetrykket steg, inden mudderpumperne blev stoppet.

ii)

Blokeringer i annulus sidestilles med trykfald over pack-off, se besvarelse (i) ovenfor for
dokumentation af dage med blokeringer i annulus.
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iii)

Besvarelsen af spørgsmål DD på side 95-96 i Skønserklæringen tager ikke stilling til, om der har
været tab af boremudder til formationen.
Citatet omhandler situationer med pack-off og mistet cirkulation, og den skade dette kan gøre
på formationen. I situationer med mistet cirkulation bliver formationen udsat for en
trykstigning, som kan gøre formationen ustabil.
Trykstigningen behøver ikke være så stor, at der opstår tab til formationen for at denne gøres
ustabil.

iv)

Ved gennemgang af de daglige borerapporter (bilag SSS og TTT) har sagkyndige fundet, at der
d. 12. marts er rapporteret om tab af boremudder til formationen, som en konsekvens af packoff og mistet cirkulation. Det er rapporteret, at der blev mistet 4 m3.
Der er ikke rapporteret om yderligere tab til formationen i de daglige borerapporter.
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9. Vedrørende svaret på spørgsmål 22 (side 85) (nyt bilag ÆÆÆ)

EEE

Det anføres på side 85 under fjerde punkt i punktopstillingen, at Ross anvendte "5-1/2"
borestreng i 8-1/2" hul". Hvad baserer de sagkyndige den antagelse på?

Antagelsen, at en del at 8-1/2” sektionen er boret med 5-1/2” borestreng (HWDP), er baseret på SDC End of
Well (bilag 48), se Figur 28. Dette gælder SDCs BHA #13, #14 og #15.
Det er dog uklart, hvorvidt dette er korrekt, da den modstrider informationerne i End of Well Report, Kvols2/2A (bilag 10), hvor HWDP fremgår som værende 5”, se Figur 29.

Figur 28: BHA #14 fra bilag 48 - SDC End of Well, indeholdende 5-1/2”
komponenter til at bore 8-1/2” sektionen.
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Figur 29: BHA #16 fra bilag 10 – Ross’ End of Well Report (tilsvarer BHA #14 i bilag 48), indeholdende 5” komponenter
til at bore 8-1/2” sektionen.

Medmindre der har været grund til anvendelse af 5-1/2” komponenter, anbefales det udelukkende at
bruge 5” HWDP/drillpipe i 8-1/2” hul.
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FFF

Er de sagkyndige enige i, at det fremgår af Al-Bazali (bilag ÆÆÆ), at tilførsel af KCl fra
boremudder til formation altid vil styrke formationen?

Talal AL-Bazali (bilag ÆÆÆ) har udført et eksperimentelt laboratorieforsøg på tre forskellige lerskifre hentet
fra en ikke-oplyst lokalitet i Mellemøsten. De tre bjergarters mineralogiske sammensætning er oplyst, men
artiklen giver ingen information om bjergarternes aflejringsmiljø, hvilken dybde de er fra eller hvilken
tektonisk udvikling, de har gennemgået.
I forsøget studeres effekten af ionudveksling på bjergarternes styrke. Til forsøget anvendes henholdsvis våd
lerskifer, tørret lerskifer og lerskifer der er kemisk balanceret (saltopløsningerne fremstilles således, at de
har samme kemiske potentiale, som der på forhånd er målt i den pågældende bjergart).
Det er korrekt, at det i de tre forsøg konkluderedes, at styrken af de tre forskellige bjergarter øgedes ved
nedsænkning i henholdsvis mættet KCl-opløsning (våd og tørret lerskifer) og i kemisk balanceret KClopløsning (våd lerskifer) i en måned. Ved anvendelse af flere andre typer saltopløsninger svækkedes
formationens styrke i forhold til den oprindelige bjergart.
Resultatet af laboratorieforsøget kan ikke uden videre overføres til en generel betragtning omkring at
tilførsel af KCl fra boremudder til formation altid vil styrke formationen, da andre parametre også vil spille
ind på formationsstyrken i en praktisk boresituation (herunder borevinkel, hulstørrelse, geomekanik,
formationstype, tektonisk historie og variationer i mineralogi).
Generelt kan det dog siges, at KCl-baseret boremudder i praksis globalt ofte anvendes til boring af
lerskiferformationer med gode resultater.
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De sagkyndige bedes uddybe det anførte på side 84, nederst: "Simuleringer af
"krympningen" omkring hullet viser, at stabiliteten vil stige med stigende KCl
koncentration, men ved for høj koncentration kan der tilføres spændinger i
formationen, hvilket øger muligheden for ustabilitet og øger hastigheden på
potentielt skadelige virkninger (Horsrud et al., 1988)."
(i) Hvad menes med "krympning"?
(ii) Hvad menes med "for høj koncentration".
Det bedes herunder besvaret, om boremudder med et KCl-indhold på mellem 200
og 220 kg/m3 efter de sagkyndiges opfattelse var "for højt", og i bekræftende fald
uddybe, hvad de sagkyndige baserer grænsedragningen mellem henholdsvis et
passende KCl-indhold og et ”for højt” KCl-niveau på.
GGG

(iii) Er det i svaret på spørgsmål 22 antaget, at boremudderets gennemsnitlige
indhold af KCl var 220 kg/m3?
I bekræftende fald bedes de sagkyndige oplyse, hvorledes de sagkyndige har
beregnet denne gennemsnitsværdi.
(iv) Er det ved besvarelsen antaget, at KCl i boremudderet medførte en påvirkning
af Fjerritslev formationen under Kvols-2/2A boringerne, der var anderledes end
den påvirkning, der er erfaring med fra de tidligere danske, dybe, landbaserede
boringer igennem Fjerritslev formationen, hvor der ligeledes blev anvendt
vandbaseret mudder tilsat KCl, jf. fx svarene på spørgsmål 11 med figur 5 og
spørgsmål T med figur 28?
I bekræftende fald bedes de sagkyndige uddybe, hvori den anderledes påvirkning
bestod og hvad årsagen til den anderledes påvirkning var.

i)

I Skønserklæringen samt nedenstående besvarelse er ordet ”krympning” den danske
oversættelse af det engelske ord ”shrinkage”.
Der er foretaget en række undersøgelser og modellering af effekten ved anvendelse af KCl
boremudder i forbindelse med boring af skiferformation. Det er således påvist, at i visse
skiferformationer kan der forekomme en ionbytning mellem det naturlige indhold af Na+ og K+
ioner. Da K+ ioner er mindre end Na+ ioner, kan skiferen dermed krympe.
Laboratorieforsøg med anvendelse af KCl boremudder viser både en aksial og radial krympning
af formationen, som bl.a. er afhængig af koncentrationen af KCl samt eksponeringstiden.
Generelt blev det observeret, at ved højere KCl koncentration var deformationen (krympning)
større (Bostrøm et al., 1998). Hvorvidt resultaterne direkte kan overføres til Kvols-2/2A er dog
afhængig af yderligere undersøgelser.
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ii)

Koncentrationen af KCl/salt i boremudder skal tilpasses de faktiske omstændigheder. For lavt
indhold kan skabe problemer med f.eks ingen eller ringe inhibering, og for høj koncentration
kan i visse tilfælde svække formationen.
Niveauet af KCl koncentration fastlægges i mudderprogrammet, som en del af planlægningsfasen, og niveauet vil være en kombination af





Muddertype
Information fra referenceboringer
Generel erfaring fra tidligere boringer
Saliniteten i formationen, hvis denne er kendt

Hvorvidt KCl niveauet på 200-220 kg/m3 var for højt eller passende for Kvols-2/2A kan
sagkyndige ikke bestemme baseret på de informationer, som er til rådighed. Det vil kræve
detaljeret information om bl.a. formationsvæsken, styrken af formationen, effekten af KCl på
den specifikke skifer mv.
Umiddelbart ligger KCl koncentrationen højere end i referenceboringer, hvor KCl har været
anvendt, og samtidig ligger Cl- niveauet lavere (Skønserklæringen Figur 5, side 29 og Tabel 14,
side 81).

iii)

Spørgsmål 22 refererer til bilag AA (M-I SWACO End of Well Report), hvor KCl niveauet i de
enkelte sektioner er angivet som i Tabel 6.
Sektion
Kvols-2 12-1/4”
Kvols-2A 12-1/4”
Kvols-2 8-1/2”

KCl niveau (kg/m3)
Minimum 198
Maksimum 227
Minimum 192
Maksimum 222
Minimum 192
Maksimum 222

Reference
Bilag AA, side 8
Bilag AA, side 9
Bilag AA, side 11

Tabel 6: Rapporteret KCl niveau i de enkelte sektioner af Kvols-2/2A.

Der er således ikke tale om en gennemsnitlig KCl værdi, som i ovenstående ligger på ca. 210212 kg/m3 baseret på informationer fra bilag PPP.
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Figur 30 viser den aktuelle KCl koncentration samt gennemsnitsværdien som funktion af tiden
(jf. Figur 5 i Skønserklæringen).

Figur 30: Den målte KCl koncentration i Kvols-2/2A (blå punkter) samt gennemsnitsværdien (rød linje).
Specifikationerne for KCl niveauet var mellem 200 og 220 kg/m3, som er markeret med grønt (planlagt
KCl niveau).

Sagkyndige anser en ca. værdi på 210-230 kg/m3 KCl i boremudderet som værende
repræsentativt i de perioder, hvor der blev boret (Figur 30).

iv)

Det er ved besvarelsen af spørgsmål 22 pointeret, at påvirkningen af Fjerritslev formationen
ikke alene kan henføres til anvendelse af KCl boremudder, men som med alle andre typer
vandbaseret boremudder, kan det ikke udelukkes, at der er sket en vis påvirkning af
skiferformationen.
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Jævnfør spørgsmål 11 indeholder Figur 5 i Skønserklæringen en række landbaserede boringer,
hvor KCl har været anvendt. Det er dog kun boringerne vist i Tabel 7 nedenfor, der indeholder
Fjerritslev skifersektion.
Fjerritslev sektionen
Top Gassum Fm.
Tykkelse (m)

Boring

Top Fjerritslev
Fm.

Kvols-2
2012

1.988 mTVD KB
2.145 mMD RT

2.474 mTVD KB
2.742 mMD RT

Ca. 486 mTVD
Ca. 597 mMD

Margretheholm-1
2002

1.639 mTVD MSL
1.648 mMD RT

1.697 mTVD MSL
1.707 mMD RT

Ca. 58 mTVD
Ca. 59 mMD

Margretheholm-2
2003

1.632 mTVD MSL
1.752 mMD RT

1.694 mTVD MSL
1.824 mMD RT

Ca. 62 mTVD
Ca. 72 mMD

Stenlille-19
2000

1.178 mTVD MSL
1.276 mMD RT

1.459 mTVD MSL
1.561 mMD RT

Ca. 281 mTVD
Ca. 285 mMD

Sønderborg-1
2010

839 mTVD MSL
858 mMD RT

1.074 mTVD MSL
1.112 mMD RT

Ca. 235 mTVD
Ca. 254 mMD

Sønderborg-2
2010

844 mTVD MSL
933 mMD RT

1.115 mTVD MSL
1.251 mMD RT

Ca. 271 mTVD
Ca. 318 mMD

Karlebo-1A
2006

1.756 mTVD MSL
1.869 mMD RT

1.829 mTVD MSL
1.946 mMD RT

Ca. 73 mTVD
Ca. 77 mMD

Aars-1D (kun Aars-1D
anvendte KCl boremudder)
1979

2.499 mTVD MSL
2.500 mMD RT

3.203 mTVD MSL
3.205 mMD RT

Ca. 704 mTVD
Ca. 705 mMD

Tabel 7: Referenceboringer som indeholder Fjerritslev skifersektion samt den vertikale tykkelse og
samlede længde.

De øvrige boringer, som er inkluderet i Skønserklæringens Figur 5 har enten ikke indeholdt
Fjerritslev skifersektion eller ikke anvendt KCl boremudder.
Sagkyndige har ved besvarelsen af spørgsmål 22 i Skønserklæringen ikke antaget, at KCl i
boremudderet medførte en påvirkning af Fjerritslev formationen under Kvols-2/2A boringerne,
der var anderledes end den påvirkning, der er erfaring med fra de tidligere danske, dybe,
landbaserede boringer igennem Fjerritslev formationen.

64

3 - Tillægsspørgsmål Ross

10. Vedrørende de sagkyndiges vurdering af GEUS-NOTAT af 8. december 2011 (bilag WW) i svaret
på spørgsmål Æ (side 76)

HHH

De sagkyndige anfører på side 76: ”Frakturkurven er beregnet som en %-del af
overbyrden (85%), hvilket er et estimat, da få frakturdata er til rådighed. Denne
antagelse kan være et godt estimat under forudsætning af, at bjergarten er
sammenhængende og ikke f.eks. er fraktureret pga. Neogen hævning (se spørgsmål
G).”
Skal dette i sammenhæng med svaret på spørgsmål G forstås således, at estimatet i
notatet ikke er et ”godt estimat”, idet det må antages, at bjergarten er fraktureret på
grund af Neogen hævning?

Der er utilstrækkeligt datagrundlag for at udarbejde en detaljeret frakturkurve, der afspejler variationer
gennem formationer og deres tektoniske/geomekaniske påvirkning. Sagkyndige mener således, at en
simplificeret frakturkurve på 85% af overburden er et ”godt estimat”.
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Giver det forhold, at der for Kvols-1 blev målt 155.000 ppm NaCl i ét punkt i ca. 2.432
meters dybde, grundlag for med sikkerhed at antage,
III

(i) at NaCl indholdet også var 155.000 ppm i den øvrige del af borehullet i Kvols-1,
og/eller
(ii) at NaCl indholdet var 155.000 ppm i hele det planlagte borehul for Kvols-2?

i)

Saliniteten i Kvols-1
Saliniteten i en boring vil altid variere gennem de forskellige formationer (Figur 31). Den
beregnede salinitet i Kvols-1 (ca. 2.432 meters dybde) er foretaget i Gassum Fm og er derfor
udelukkende et mål for saliniteten i denne formation - og selv indenfor denne vil der kunne
være variationer.
Der er derfor ikke grundlag for at antage, at NaCl indholdet også var 155.000 ppm i den øvrige
del af borehullet i Kvols-1, men for tilstødende formationer kan der dog forventes NaCl indhold
af tilsvarende værdier.

ii)

Saliniteten i Kvols-2
Saliniteten på 155.000 ppm i Gassum i Kvols-1 boringen er som udgangspunkt et godt estimat
for saliniteten i Gassum Fm samt tilstødende formationer i den nærliggende Kvols-2 boring.
Da saliniteten varierer gennem formationerne, er der ikke grundlag for at antage, at NaCl
indholdet var 155.000 ppm i hele det planlagte borehul for Kvols-2. Eksempelvis estimeres i
bilag WW en salinitet på 100.000 ppm NaCl i kalken, og desuden findes der i de øvre
formationer ferske grundvandsreservoirer med et meget lavt NaCl indhold.

Figur 31: Generel relation mellem dybde og kloridkoncentration
(for formationer der ikke overlejres af saltlag) udarbejdet af
GEUS. Som det fremgår varierer saliniteten med dybde.
Stiplet, sort linje angiver en tilnærmet lineær relation mellem
dybde og kloridkoncentration. Tønder-5 er medtaget til
sammenligning, da denne viser mættede saltforhold pga.
overlejring af saltformation.
Mørkeblå, stiplet linje angiver ved hvilke kloridkoncentrationer i
dybden, der kan forventes mættede forhold.
Lyseblå, stiplet linje er ikke dybderelateret, men angiver kloridkoncentration i havvand som sammenligningsgrundlag.
Symboler markerer tidsperioderne Trias (▲), Jura inkl. yngste
Trias (■) og Kridt-Tertiær (●).
Figur fra ”Landsdækkende screening af geotermi i 28
fjernvarmeområder. Bilag 3: Områderapport for Viborg”.
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11. Vedrørende dog legs' betydning for borehastigheden

De sagkyndige bedes på baggrund af det anførte i ”Daily Drilling Report” nr. 95 (bilag
TTT) besvare følgende spørgsmål:

JJJ

(i) Er det korrekt, at der i perioden 2. maj 2012 mellem kl. 11-18 blev målt følgende
drejningsmomenter i forbindelse med, at cementskoen i foringsrøret blev boret ud:
25-36 kNm.
(ii) De sagkyndige bedes lægge til grund, at udboringen af cementskoen inde i
foringsrøret blev foretaget ved hjælp af mudder, der overholdt
mudderspecifikationerne, jf. mudderrapport nr. 84 (bilag PPP), og besvare, om det
realiserede høje drejningsmoment på 25-36 kNm må anses forårsaget af dog legs
højere oppe i borehullet?

i)

9-5/8” foringsrøret blev installeret i 2.421 meters dybde og cementeret. BHA #11 køres i hullet
for at bore cementskoen, og det rapporteres i DDR nr. 95, at der bores fra 2.366 m. Sagkyndige
antager at 2.366 m er toppen for den indvendige cementsko i 9-5/8” foringsrøret.
Det bekræftes, at der i tidsperioden 11:00-18:00 d. 2. maj 2012 bores 9-5/8” cementsko fra
2.366 til 2.418 m med et drejningsmoment på 25-36 kNm.

ii)

Det registrerede drejningsmoment på 25-36 kNm blev rapporteret i forbindelse med
udboringen af den indvendige cementsko, hvor der bl.a. genereres borespåner af cement,
gummi og aluminium. Derudover var der problemer med udboringen af selve cementskoen,
hvor motoren stallede gentagne gange.
Det beskrives for d. 2. og 3. maj i bilag 48 – SDC End of Well, at der efter udboringen af
cementskoen blev cirkuleret rent i foringsrøret, hvilket fik drejningsmomentet til at falde til 2228 kNm.
Borestrengen blev efterfølgende trukket ud af hullet, og d. 6. maj blev en ny 8-1/2” (BHA #12)
borestreng kørt i hullet. Det noteres, at en del af borerørene blev udskiftet fra 5-1/2” til 5”
borerør, hvilket medfører et lavere drejningsmoment. Jævnfør bilag TTT blev der taget en
række målinger for drejningsmomentet, og ved 2.410 m og 40 rpm blev det registreret til 20
kNm.
Andelen af LGS i boremudderet blev rapporteret til ca. 7%.
Sagkyndige vurderer, at det registrerede drejningsmoment på 25-36 kNm i perioden 11:0018:00 d. 2. maj hovedsageligt skyldes udboringen af cementskoen (borespåner af cement,
aluminium og gummi) samt brugen af muddermotor. Sagkyndige vurderer, at
drejningsmomentet uden spånerne fra udboringen af cementskoen ville have ligget på 22-28
kNm, hvilket stadig er noget højere end forventet (simuleret ca. 18 kNm - Figur 32). Dette
tilskrives primært dog legs, men også dels mudderets tilstand, da mudderet havde stået stille i
boringen i perioden op til udboringen af cementskoen.
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Figur 32: Det simulerede drejningsmoment for udboring af 9-5/8” cementsko med BHA #11. Det
forventede drejningsmoment ved overfladen er beregnet til ca. 18 kNm. Det faktiske drejningsmoment
blev rapporteret til 25-36 kNm.
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I bilaget vedrørende simuleringen omtalt i svaret på spørgsmål 22) ("Appendiks 11")
anføres følgende på side 4: "Graferne for stress og sideforce viser hvordan
borestrengen påvirkes af dog legs, i særdeleshed det store dog leg som er lige under
13-3/8" foringsrøret. Dette har dels medført et højere drejningsmoment og dels at
det har været sværere at få vægt, og dermed energi, ned til borekronen".
KKK

(i) Skal det anførte forstås således, at dog legs anses for at have reduceret
borehastigheden ("rate of penetration", ROP)?
(ii) Påvirkede dog legs ROP væsentligt?
Det bedes i bekræftende fald præciseret, hvilke dog legs der påvirkede ROP
væsentligt.

i)

Borehastigheden er en funktion af en række parametre; formationstype, boreparametre,
muddertype, muddervægt og sammensætningen af borestrengen inklusiv borekrone mv.
Under boreparametre har dog legs en indflydelse på, hvor effektivt vægten kan forplantes ned
igennem borestrengen til borekronen. Dette sker ved, at dog legs giver øget friktion og
modstand (drag) ned igennem borestrengen. Det kan derfor konkluderes, at dog legs har en
indirekte negativ indflydelse på boreraten.

ii)

Det er usikkert, om dog legs har påvirket boreraten væsentligt, da denne er en funktion af en
række forskellige parametre.
En vis mængde energi forsvinder i systemet som en konsekvens af dog legs, men det er ikke
muligt at kvantificere dette, da det vil kræve en sammenligning med boringer, der har
tilsvarende brønddesign og geologi samt boreteknologi og -udstyr.
Boreraten har især været påvirket af de høje dog legs efter 13-3/8” foringsrøret i intervallet
1.100-1.250 m. Derudover har dog legs omkring 1.300-1.350 m og 1.575-1.625 m også påvirket
boreraten (Figur 33).
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Dybde for
13-3/8” foringsrør

Grænse for højest
planlagte dog legs

Figur 33: De røde markeringer er dog legs målt på Kvols-2A. I bilag A, Drilling program, side 44, er det planlagt at have
dog legs op til 2,5°/30 m. Der er især mange høje dog legs ved boringen lige nedenfor 13-3/8” foringsrøret. Dette
tilskrives, at det ikke lykkedes at holde det planlagte brøndspor i 17-1/2” sektionen (hverken vinkel eller retning), og
det blev i 12-1/4” sektionen forsøgt at styre brøndsporet imod det planlagte mål for hurtigt.
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I Appendix 11 anføres følgende på side 4: "De simulerede værdier for hydraulikken,
såsom ECD, stemmer overens med de observerede."
(i) Skal der med "værdier for hydraulikken, såsom ECD" forstås værdier for tryk?

LLL

(ii) Skal næstsidste sætning på side 85 ændres som følger: "Det har været muligt at
genskabe de faktiske tryk, som blev erfaret i Kvols-2/2A, men ikke de faktiske
drejningsmomenter"?
(iii) Hvis (ii) besvares bekræftende: Giver dette anledning til, at de sagkyndige
ændrer, præciserer eller supplerer besvarelsen af spørgsmål 22?
I bekræftende fald bedes den nye besvarelse angivet.

i)

De simulerede værdier for hydraulikken i Skønserklæringens Appendix 11 inkluderer ECD og
surge/swab. Sagkyndige bekræfter, at ECD og surge/swab er værdier, som kan forstås som tryk.
ECD er et udtryk for det dynamiske tryk som formationen udsættes for, når boremudderet
cirkuleres, og surge/swab er det tryk, som formationen udsættes for, når borestrengen
bevæges ind eller ud af hullet.
Det er valgt ikke at inkludere simuleringerne for pumpetryk i Appendix 11, da der er en større
usikkerhed forbundet med visse af disse beregninger. F.eks. kræver det yderligere
informationer omkring de specifikke BHA komponenter, bl.a. det specifikke differentialetryk
over pulser sub’en.

ii)

Med udtrykket ”det har ikke været muligt at genskabe det faktiske tryk” refererer sagkyndige til
trykket fra mudderpumperne, som er den værdi for tryk som rapporteres i de daglige
borerapporter.
Det simulerede pumpetryk ligger under det observerede med ca. 25-40 bar. Se Tabel 8 og Figur
34, Figur 35 og Figur 36 for observerede og simulerede værdier for tryk ved boring af 12-1/4”
sektionerne. Med udgangspunkt i dette ønsker sagkyndige ikke at ændre næstsidste sætning på
side 85 i skønserklæringen.
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BHA #

Boret fra
[m]

Boret til
[m]

Observeret tryk
[bar]

Simuleret tryk
[bar]

BHA #4

1.462

1.952

188-196

162

BHA #5

1.952

2.639

235-250

197

BHA #9

1.811

2.718

190

159

Tabel 8: Observerede og simulerede værdier for tryk ved boring af 12-1/4” sektionerne i
Kvols-2/2A.

Figur 34: Simuleret tryk for BHA #4 til 162 bar. Aktuel måling på 188-196 bar jævnfør daglig borerapport #38, bilag SSS. Den mørkegrønne linje, som starter ved 162 bar, viser hvilket tryk mudderpumperne skal levere, og hvordan trykket fra mudderpumperne og boremudderet forplantes ned
igennem borestrengen og tilbage til overfladen via den lysegrønne linje, som er ECD omregnet til et
tryk.
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Figur 35: Simuleret tryk for BHA #5 til 197 bar. Aktuel måling på 235-250 bar jævnfør daglig
borerapport #47, bilag SSS. Den mørkegrønne linje, som starter ved 197 bar, viser hvilket tryk
mudderpumperne skal levere, og hvordan trykket fra mudderpumperne og boremudderet forplantes
ned igennem borestrengen og tilbage til overfladen via den lysegrønne linje, som er ECD omregnet til
et tryk.

Figur 36: Simuleret tryk for BHA #9 til 159 bar. Aktuel måling på 190 bar jævnfør daglig borerapport
#75, bilag TTT. Den mørkegrønne linje, som starter ved 159 bar, viser hvilket tryk mudderpumperne
skal levere, og hvordan trykket fra mudderpumperne og boremudderet forplantes ned igennem
borestrengen og tilbage til overfladen via den lysegrønne linje, som er ECD omregnet til et tryk.
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12. De sagkyndiges antagelser vedrørende 7-dagesplanen i svaret på spørgsmål MM (side 119)

De sagkyndige antager ved besvarelsen af spørgsmål MM, at Baker Hughes’
geomekaniske studium ikke kunne lægges til grund af Ross som retvisende, jf. side
124:
”Muddervægten er efter sagkyndiges opfattelse baseret på et for lille datagrundlag,
og i kombination med et vandbaseret KCl boremudder vurderer sagkyndige, at
denne er for lav”.
De sagkyndige antager endvidere på side 124, at der i forbindelse med
implementeringen af 7-dagesplanen ikke ville være tilstrækkeligt
”fokus på vedligeholdelse af boremudder samt –specifikationer”.
MMM

De sagkyndige bedes forudsætte, at
(i) Baker Hughes’ geomekaniske studium (bilag 17J) er retvisende, og
(ii) at man ville anvende boremudder til Kvols-2B boringen, der var vedligeholdt og
således overholdt specifikationerne i henhold til mudderprogrammet, idet eneste
specifikationsændring ville være reduktionen af muddervægten.
De sagkyndige bedes på denne baggrund besvare, om der er behov for at ændre,
præcisere eller supplere svaret på spørgsmål MM, og i bekræftende fald angive den
nye besvarelse.

i)

Sagkyndige antager, at der angående Baker Hughes’ geomekaniske studie menes, at et
retvisende studie er udført indenfor acceptable usikkerheder, og at antagelserne er gældende,
således at der kan ses bort fra de forbehold, der gives i sektionerne ”Warning” og ”Inputs”.

ii)

Sagkyndige antager, at reduktionen i muddervægten vil betyde en anvendt muddervægt på
1,15-1,25 sg, og at øvrige parametre bibeholdes jf. Bilag 17F side 12 (mudderprogrammet).

Ændring, præcisering eller supplering af svaret på spørgsmål MM
Den planlagte muddervægt vil ved god borepraksis bestemmes udfra dels referenceboringer og dels
geologiske/geomekaniske forhold og informationer.
Nedenstående oversigt er en opsummering af observationer fra boringer, som indikerer
geologiske/geomekaniske forhold i Fjerritslev formationen, som underbygger, at
minimumsmuddervægtene i det geomekaniske studie ikke bygger på erfaring fra andre boringer med
Fjerritslev formation sektioner.
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Sønderborg-1/-1A

Boring af 12-1/4” hulsektionen i Sønderborg-1 og -1A havde pack-off og
fastsiddende udstyr, som indikerer, at boringen er ustabil, muligvis grundet
geomekaniske forhold.
Anbefaling i ”Final Well Report” for Sønderborg er en boremuddervægt på
minimum 1,35 sg (bilag S, side 3).

Sønderborg-2

Problemer med at komme ud af hullet gennem Fjerritslev formationen. Den
faktiske boremuddervægt blev hævet i forhold programmet. Det er ikke
klart hvorfor, men sandsynligvis baseret på erfaring fra Sønderborg-1.

Margreteholm-1

Boringen var planlagt med en boremuddervægt på 1,40 sg, men på grund af
tab af borevæske i kalkformationen, var man begrænset i
boremuddervægten.
Der rapporteres om ”splintery cavings” i ”Final Well Report” side 131,
hvilket er en klar indikering omkring geomekaniske forhold.
Anbefalingen fra boringen er, at anvende 1,30 sg boremuddervægt.

Karlebo-1

”Final Well Report” for Karlebo-1 indikerer, at boringen kollapsede i
Fjerritslev med 1,22 – 1,32 sg boremuddervægt. Efterfølgende sidetrack
blev boret med lavere vinkel og boremuddervægt op til 1,34 sg

Aars-1B/-1C/-1D

Denne boring havde store hulproblemer og anvendte flere typer
boremudder med vægt mellem 1,28 sg (10,7 ppg) til 1,41 sg (11,8 ppg).
Boringen blev ændret fra en skrå til vertikal boring med boremuddervægt
på ca. 1,40 sg.

På baggrund af ovenstående ønsker sagkyndige ikke at ændre besvarelsen af spørgsmål MM.
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NNN

Hvis 7-dagesplanen var blevet iværksat, var det da et led i planen, at man ville få
bekræftet, om Baker Hughes beregninger af muddervægte var retvisende?
I bekræftende fald bedes de sagkyndige angive, hvilket trin i 7-dagesplanen der ville
verificere (eller afkræfte) dette forhold.

Sagkyndige bekræfter, at nedenstående punkter vedrørende boremuddervægt er inkluderet i 7-dagesplanen. Det er dog ikke klart, hvorledes boremuddervægten ville blive verificeret (eller afkræftet) ud fra de
angivne ”løsninger”.
Side 20-22 i 7 dagesplanen (sidetal i pdf-filen) inkluderer en liste over ”Tekniske udfordringer/Problemliste”
(Figur 37).

Figur 37:Uddrag af liste med "tekniske udfordringer/problemer fra 7-dagesplanen side 21

Ovenstående punkt 6 inkluderer en teknisk udfordring benævnt ”Fjerritslev boretilgang”, og ”løsningen” er
defineret som værende en risikovurdering, som ville blive udført, når den geomekaniske analyse forelå.
Punkt 5 inkluderer en ”teknisk udfordring” benævnt risikovurdering/konklusion omkring den optimale
muddervægt. Som ”løsning” på dette er defineret, at der afventes evaluering af logging resultater.

Der er endvidere et punkt i 7-dagesplanens ”detailed operation guideline” (side 10 punkt 6.a.) Figur 38 om,
at der skal ses efter cavings eller tegn på hulinstabilitet, da dette kan være et indirekte tegn på at
muddervægten er uhensigtsmæssig.

Figur 38: Uddrag fra 7-dagesplanen (bilag 17F) side 10. Den røde boks angiver et led i planen om, at der skal ses efter
cavings eller tegn på hulinstabilitet, da dette kan være et indirekte tegn på, at muddervægten er uhensigtsmæssig.
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13. Vedrørende de sagkyndiges svar på spørgsmål 28 (side 108)

De sagkyndige bedes præcisere følgende:
(i) Hvilke ugerapporter henvises der til under pkt. b), hvor der står følgende:
”Der er i ugerapporterne rapporteret om mistet cirkulation mange gange, hvilket
betyder, at formationen har været udsat for væsentlig højere vægt (>frakturtrykket).
Dette kan have medvirket til nedbrydning af formationen.”
OOO

(ii) Hvilke oplysninger og/eller antagelser ligger til grund for udtalelsen om,
”at formationen har været udsat for væsentlig højere [mudder-] vægt
(>frakturtrykket)”.
Det bedes herunder (iii) besvaret, hvor i sagens bilag det efter de sagkyndiges
opfattelse fremgår, at boremudderet frakturerede formationen.

i)

Ugerapporterne i bilag 28 opsummerer operationen for den forgangne uge, og i flere tilfælde er
der rapporteret om mistet cirkulation.
Nedenstående Tabel 9 opsummerer rapporteringer af pack-off og mistet cirkulation (fra bilag
28), som ligger til grund for sagkyndiges besvarelse på side 108-109 i Skønserklæringen.

Ugerapport

Beskrivelse under ”Status” i
ugerapporterne

Beskrivelse under ”Forrige uges
aktiviteter” i ugerapporterne

16

Udboringen med den stivere 12-1/4” BHA af
højderyggen i 2.018 m samt de snævre
passager er nu i gang. De geologiske
formationer er stadig meget reaktive, som
har resulteret i at vi mistede cirkulation i
2.224 m samt at boret i korte perioder har
siddet fast ved 2.015 m og 2.228 m.

22/4: Lubrikerede i hul med 12-1/4”
rotery BHA fra 1.994 m til 2.224 m.
Mistede cirkulation ved 2.224 m, og
i korte perioder sad boret fast ved
2.015 og 2.228 m.
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Ugerapport

Beskrivelse under ”Status” i
ugerapporterne

Beskrivelse under ”Forrige uges
aktiviteter” i ugerapporterne

17

Det meste af denne uge er brugt på at
udbore sidetracket med den stivere 12-1/4”
BHA, således har vi arbejdet os videre fra
2.030 m til 2.516 m. De geologiske
formationer har dog forårsaget betydelige
udfordringer, som gjorde det svært at
fortsætte udboringen til ca. 2.741 m. Det
resulterede i at vi ikke kunne bevæge
borestrengen og mistede cirkulationen i
både 2.300 m, 2.371 m, 2.374 m, 2.415 m,
2.441 m, 2.443 m og 2.482 m. Derfor
besluttede vi at stoppe udboringen ved
2.516 m for at køre 9-5/8” liner. Lineren
befinder sig nu i 2.426 m og vil blive
cementeret her.

25/4: Reamed i hul med 12-1/4”
check BHA fra 2.294 m til 2.432 m.
Pakkede af ved 2.300 m, 2.371 m og
2.374 m, genvandt cirkulationen
hver gang.

18

19

21

Efter udboringen af casingskoen med 8-1/2”
BHA i 2.417 m, fortsatte vi med at køre 81/2” BHA ned gennem 12-1/4” hullet mens
vi cirkulerede boremudder for at oprense
hullet. I 2.527 m reagerede formationen og
resulterede i at vi for en periode ikke kunne
bevæge borestrengen. Vi genvandt
cirkulationen, men var nødsaget til at trække
til overfladen for at skifte BHA (defekt LWD).
I starten af denne uge rensede vi 12-1/4”
hullet ned til 2.719 m med 8-1/2” BHA. På
vej ned pakkede vi af i både 2.531 m, 2.537
m og 2.560 m.

Ingen kommentarer under ”Status”

26/4: Reamed i hul med 12-1/4”
check BHA fra 2.378 m til 2.498 m.
Pakkede af ved 2.415 m, 2.443 m og
2.441 m, genvandt cirkulationen
hver gang.
27/4: Reamed i hul med 12-1/4”
check BHA fra 2.498 m til 2.516 m.
Pakkede af ved 2.482 m, genvandt
cirkulationen. Lubrikerede ud af hul
fra 2.516 m til 1.767 m.
3/5: ”Reamed” og ”Washed”
igennem 9-5/8” casingsko i 2.417 m.
”Reamed” og ”Washed” fra 2.417 m
til 2.527 m. Pakkede af ved 2.527 m.
4/5: Arbejdede røret fri og genvandt
cirkulationen. Trak ud af hul fra
2.527 m til 130 m.

7/5: Kørte i 12-1/4” hul med 8-1/2”
BHA fra 2.482 m til 2.525 m.
Pakkede af ved 2.531 og 2.537 m.
8/5: Kørte i 12-1/4” hul med 8-1/2”
BHA fra 2.525 m til 2.612 m.
Pakkede af ved 2.560 m.
26/5: Lubrikerede og washed down
til toppen af cement. Borede side
track fra 2.664 m til 2.676 m. Hullet
pakkede af og boret sad fast, vi
arbejde det fri.
27/5: Hullet pakkede af og boret sad
fast. Vi arbejdede det fri og
cirkulerede hullet, hvorefter hullet
igen pakkede af og boret sad fast
igen. Vi genvandt cirkulationen og
fortsatte med at cirkulere.
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Ugerapport

Beskrivelse under ”Status” i
ugerapporterne

Beskrivelse under ”Forrige uges
aktiviteter” i ugerapporterne

22

I starten af denne uge borede vi kick-off af
sidetracket videre fra 2.676 m til 2.687 m.
Hullet pakkede af flere gange og gav
betydelige problemer mht. moment, hvilket
gjorde at vi var nødsaget til at trække ud af
hullet for at skifte til en BHA der kunne
udrense hullet.

28/5: Taggede bunden af sidetrack
og fortsatte boringen af kick-off.
Hullet pakkede af flere gange under
boringen.

Efter at have renset hullet, trak vi ud for at
skifte til en kick-off BHA for dermed at
færdiggøre kick-off’et. Inden vi opstartede
boringen ved 2.687 m skiftede vi til nyt
boremudder (1,37 sg KCl). Under boringen af
kick-off fra 2.687 m til 2.701 m, stallede
borestrengen flere gange samt der var
betydelige trykstigninger. For at kompensere
for problemerne for disse problemer tilsatte
vi 1,5% smøremiddel til boremudderet.

2/6: Reamede og slidede i 8-1/2” hul
fra 2.691 m til 2.700 m.
Borestrengen stallede og
trykstigninger skete i forskellige
dybder.

Tabel 9: Opsummering af rapporteringer af pack-off og mistet cirkulation i ugerapporterne (bilag 28).
Tekst i kursiv markerer specifikke passager omkring pack-off og/eller mistet cirkulation.

ii)

Når der opstår en pludselig blokering i annulus og cirkulationen mistes, vil trykket opbygges
indtil mudderpumperne stoppes. I og med at der ikke foreligger tidsrelaterede boredata, kan
det ikke kvantificeres, hvor højt pumpetrykket er steget i de enkelte tilfælde. Ved gennemgang
af de daglige borerapporter er der tillige begrænset information om det opbyggede tryk i
forbindelse med blokeringerne. Eksempelvis kan det aflæses i bilag SSS for d. 12. marts, at
pumpetrykket bygger op fra ca. 210 bar før blokeringen til 270 bar.
Disse trykopbygninger gør, at formationen har været udsat for en større belastning end
påvirkningen fra selve boremudderet. Når pumpetrykket stiger med eksempelvis 60 bar i
forbindelse med en blokering, skal dette lægges sammen med den aktuelle muddervægt for at
se den faktiske belastning, som formationen har været udsat for. Dette gøres ved at omregne
det ekstra tryk til en muddervægt.
Et tryk på 60 bar ved ca. 2.400 m MD (2.200 mTVD) svarer til ca. 0,28 sg. Med en aktuel
muddervægt på 1,36 sg svarer dette til en faktisk belastning af formationen på 1,64 sg, som er
væsentlig højere end muddervægten og kan være tæt på frakturgradienten.
Da der er utilstrækkelig data omkring trykopbygning i forbindelse med mistet cirkulation, er det
ikke muligt at sige noget om, hvor tæt på frakturtrykket trykopbygningerne har været, men de
kan have været helt op til eller højere end frakturtrykket.

iii)

Da der ikke er specifikke data tilgængelige, f.eks. i form af tidsrelaterede boredata (log fra
mudlogger), er der ikke belæg for at sige, om trykopbygningerne i forbindelse med mistet
cirkulation har overskredet formationens frakturtryk. Sagkyndige konstaterer blot, at
trykopbygningerne har været til stede.
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14. Vedrørende graden af sikkerhed i de sagkyndiges besvarelser

For hver af de under (a)-(e) anførte forhold neden for bedes de sagkyndige
præcisere,
1. hvilke(n) af de anførte forhold, de sagkyndige med sikkerhed anser for at have
forårsaget reduceret ROP i forhold til det forventede i henhold til
boreprogrammet, og
2. hvilke(n) af de anførte forhold, der efter de sagkyndiges opfattelse kan have
forårsaget, men ikke med sikkerhed kan anses for at have forårsaget, reduceret
ROP i forhold til det forventede i henhold til boreprogrammet.
Det bedes endvidere besvaret,
3. i hvilken udstrækning de sagkyndige anser reduceret ROP i forhold til det
forventede i henhold til boreprogrammet for at være forårsaget af den
samvirkende effekt af flere af de anførte forhold angivet under (a)-(e), og i
bekræftende fald angive, hvilke forhold der udgør samvirkende årsager.
PPP

(a) Tilstedeværelsen af en ustabil bjergart som følge af tektoniske processer, der
ved gennemboring udløste nedbrud af formationen (dvs. afbræk af partikler fra
borehulsvæggene, "cavings"), jf. svarene på spørgsmål G, 14A, 14B, U, V, Æ og 22.
(b) Utilstrækkelig ”oprensning” af borehullet for borespåner ("cuttings") og
"cavings" idet de faktiske mudderspecifikationer ikke på alle boredage var i
overensstemmelse med boreprogrammet, jf. svarene på spørgsmål 16, AA, CC og
23.
(c) Mekanisk nedbrydning af formationen under boringerne som følge af
harmoniske svingninger i borestrengen, jf. svar på spørgsmål BB,
(d) Mekanisk nedbrydning af formationen som følge af cykliske trykpåvirkninger af
formationen i forbindelse med pumpning, jf. svar på spørgsmål BB.
(e) Mekanisk nedbrydning af formationen som følge af blokeringer på ydersiden
af borestrengen (pack-offs) og trykpåvirkning af formationen, jf. svar på spørgsmål
BB.

Tabel 10 summerer hvilke af de fem nævnte forhold, som kan haft en reducerende effekt på boreraten
(ROP) i Kvols-2/2A.
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med sikkerhed anser
for at have forårsaget
reduceret ROP i
forhold til det
forventede i henhold
til boreprogrammet*

sagkyndiges opfattelse
kan have forårsaget,
men ikke med
sikkerhed kan anses
for at have forårsaget,
reduceret ROP i
forhold til det
forventede i henhold
til boreprogrammet*
Tilstedeværelsen af en ustabil bjergart som følge af tektoniske
processer, der ved gennemboring udløste nedbrud af
formationen (dvs. afbræk af partikler fra borehulsvæggene,
"cavings"), jf. svarene på spørgsmål G, 14A, 14B, U, V, Æ og 22
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Mekanisk nedbrydning af formationen under boringerne som
følge af harmoniske svingninger i borestrengen, jf. svar på
spørgsmål BB



e)

Mekanisk nedbrydning af formationen som følge af
blokeringer på ydersiden af borestrengen (pack-offs) og
trykpåvirkning af formationen, jf. svar på spørgsmål BB

d) Mekanisk nedbrydning af formationen som følge af cykliske
trykpåvirkninger af formationen i forbindelse med pumpning,
jf. svar på spørgsmål BB

c)

b) Utilstrækkelig ”oprensning” af borehullet for borespåner
("cuttings") og "cavings" idet de faktiske
mudderspecifikationer ikke på alle boredage var i
overensstemmelse med boreprogrammet, jf. svarene på
spørgsmål 16, AA, CC og 23

a)
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1.Forhold, de sagkyndige



2.Forhold, der efter de



Tabel 10: Betydning af ROP i forbindelse m
med effekter for (a)-(e).

*) boreprogrammet angiver ikke specifikke ROP for sektioner, men kun tids-dybdekurve som giver et samlet
tidsforbrug for en sektion (bilag A, side 11, Figur 5), det er derfor ikke muligt at verificere, hvorvidt ROP er forskellig fra
den planlagte ROP, men kun mod det samlede tidsforbrug for en sektion.

- Utilstrækkelig
oprensning af
borehullet
- Mekanisk nedbrydning
af formationen
Tilstedeværelsen af en ustabil bjergart som følge af tektoniske
processer, der ved gennemboring udløste nedbrud af
formationen (dvs. afbræk af partikler fra borehulsvæggene,
”cavings”), jf. svarene på spørgsmål G, 14A, 14B, U, V, Æ og 22

- Ustabil formation
- Utilstrækkelig
oprensning af
borehullet




- Ustabil formation
- Utilstrækkelig
oprensning af
borehullet
- Mekanisk nedbrydning
af formationen




- Ustabil formation
- Mekanisk nedbrydning
af formationen
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Mekanisk nedbrydning af formationen under boringerne som
følge af harmoniske svingninger i borestrengen, jf. svar på
spørgsmål BB

e)

Mekanisk nedbrydning af formationen som følge af blokeringer
på ydersiden af borestrengen (pack-offs) og trykpåvirkning af
formationen, jf. svar på spørgsmål BB

d) Mekanisk nedbrydning af formationen som følge af cykliske
trykpåvirkninger af formationen i forbindelse med pumpning, jf.
svar på spørgsmål BB

c)

b) Utilstrækkelig ”oprensning” af borehullet for borespåner
(”cuttings”) og ”cavings” idet de faktiske mudderspecifikationer
ikke på alle boredage var i overensstemmelse med
boreprogrammet, jf. svarene på spørgsmål 16, AA, CC og 23

a)
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3. Efterfølgende Tabel 11 angiver de samvirkende effekter for (a), (b), (c), (d) og (e), som sagkyndige
anser kan have reduceret ROP. Som beskrevet under besvarelse af (1) og (2), er der i boreprogrammet
ikke angivet nogen ROP, men kun tids-dybdekurve som giver et samlet tidsforbrug for en sektion.

Tilstedeværelsen af en ustabil bjergart som følge af tektoniske
processer, der ved gennemboring udløste nedbrud af
formationen (dvs. afbræk af partikler fra borehulsvæggene,
”cavings”), jf. svarene på spørgsmål G, 14A, 14B, U, V, Æ og 22

- Ustabil formation
- Utilstrækkelig
oprensning af
borehullet
- Mekanisk nedbrydning
af formationen
- Trykpåvirkninger af
formationen




- Ustabil formation
- Utilstrækkelig
oprensning af
borehullet
- Trykpåvirkninger af
formationen




- Ustabil formation
- Mekanisk nedbrydning
af formationen
- Trykpåvirkninger af
formationen
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Mekanisk nedbrydning af formationen under boringerne som
følge af harmoniske svingninger i borestrengen, jf. svar på
spørgsmål BB







e)

Mekanisk nedbrydning af formationen som følge af blokeringer
på ydersiden af borestrengen (pack-offs) og trykpåvirkning af
formationen, jf. svar på spørgsmål BB

d) Mekanisk nedbrydning af formationen som følge af cykliske
trykpåvirkninger af formationen i forbindelse med pumpning, jf.
svar på spørgsmål BB

c)

b) Utilstrækkelig ”oprensning” af borehullet for borespåner
(”cuttings”) og ”cavings” idet de faktiske mudderspecifikationer
ikke på alle boredage var i overensstemmelse med
boreprogrammet, jf. svarene på spørgsmål 16, AA, CC og 23

a)
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Mekanisk nedbrrydningg af formationen under borringe
g rne som
følge af harmoniske svingninger i borestrenggen, jf. svar på
spørgsmål BB

- Utilstrækkelig
oprensning af
borehullet
- Mekanisk nedbrydning
af formationen
- Trykpåvirkninger af
formationen




- Utilstrækkelig
oprensning af
borehullet
- Trykpåvirkninger af
formationen



- Mekanisk nedbrydning
af formationen
- Trykpåvirkninger af
formationen

- Ustabil formation
- Utilstrækkelig
oprensning af
borehullet
- Mekanisk nedbrydning
af formationen
- Trykpåvirkninger af
formationen
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e)

Mekanisk nedbrydning af formationen som følge af blokeringer
på ydersiden af borestrengen (pack-offs) og trykpåvirkning af
formationen, jf. svar på spørgsmål BB

d) Mekanisk nedbrydning af formationen som følge af cykliske
trykpåvirkninger af formationen i forbindelse med pumpning, jf.
svar på spørgsmål BB

c)

Tilstedeværelsen af en ustabil bjergart som fø
ølge af tekktoniske
processer, der ved gennemboring udlløste
t nedbrud af
formationen (dvs. afbræk af partikler fra borrehullsvæggene,
”cavinggs”), jf.
j svarene på spørgsmål G, 14A, 1
14B,
B U, V, Æ og 22

b) Uttilstrækkelilig ”oprensning”
g” af borehullett forr borespånerr
(”cuttings”) og ”cavings” idet de fakttiske mudderspecifikationer
ikke på alle boredaage var i overensstemmelse med
borreprrogramm
gr
ett, jf. svarene på spørgsmåll 16, AA, CC og 23

a)

3 - Tillægsspørgsmål Ross







Mekanisk nedbrrydningg af formationen under borringe
g rne som
følge af harmoniske svingninger i borestrenggen, jf. svar på
spørgsmål BB

- Ustabil formation
- Utilstrækkelig
oprensning af
borehullet
- Mekanisk nedbrydning
af formationen
- Trykpåvirkninger af
formationen





- Ustabil formation
- Utilstrækkelig
oprensning af
borehullet
- Trykpåvirkninger af
formationen




- Ustabil formation
- Mekanisk nedbrydning
af formationen
- Trykpåvirkninger af
formationen



- Ustabil formation
- Utilstrækkelig
li
oprensningg af
borehullet
- Trykpåvirkninger af
formationen
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e)

Mekanisk nedbrydning af formationen som følge af blokeringer
på ydersiden af borestrengen (pack-offs) og trykpåvirkning af
formationen, jf. svar på spørgsmål BB

d) Mekanisk nedbrydning af formationen som følge af cykliske
trykpåvirkninger af formationen i forbindelse med pumpning, jf.
svar på spørgsmål BB

c)

Tilstedeværelsen af en ustabil bjergart som fø
ølge af tekktoniske
processer, der ved gennemboring udlløste
t nedbrud af
formationen (dvs. afbræk af partikler fra borrehullsvæggene,
”cavinggs”), jf.
j svarene på spørgsmål G, 14A, 1
14B,
B U, V, Æ og 22

b) Uttilstrækkelilig ”oprensning”
g” af borehullett forr borespånerr
(”cuttings”) og ”cavings” idet de fakttiske mudderspecifikationer
ikke på alle boredaage var i overensstemmelse med
borreprrogramm
gr
ett, jf. svarene på spørgsmåll 16, AA, CC og 23

a)

3 - Tillægsspørgsmål Ross












Tilstedeværelsen af en ustabil bjergart som fø
ølge af tekktoniske
processer, der ved gennemboring udlløste
t nedbrud af
formationen (dvs. afbræk af partikler fra borrehullsvæggene,
”cavinggs”), jf.
j svarene på spørgsmål G, 14A, 1
14B,
B U, V, Æ og 22

- Utilstrækkelig
oprensning af
borehullet
- Trykpåvirkninger af
formationen



- Utilstrækkelig
oprensning af
borehullet
- Trykpåvirkninger af
formationen



- Utilstrækkelig
oprensning af
borehullet
- Mekanisk nedbrydning
af formationen
- Trykpåvirkninger af
formationen
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Mekanisk nedbrrydningg af formationen under borringe
g rne som
følge af harmoniske svingninger i borestrenggen, jf. svar på
spørgsmål BB

e)

Mekanisk nedbrydning af formationen som følge af blokeringer
på ydersiden af borestrengen (pack-offs) og trykpåvirkning af
formationen, jf. svar på spørgsmål BB

d) Mekanisk nedbrydning af formationen som følge af cykliske
trykpåvirkninger af formationen i forbindelse med pumpning, jf.
svar på spørgsmål BB

c)

b) Uttilstrækkelilig ”oprensning”
g” af borehullett forr borespånerr
(”cuttings”) og ”cavings” idet de fakttiske mudderspecifikationer
ikke på alle boredaage var i overensstemmelse med
borreprrogramm
gr
ett, jf. svarene på spørgsmåll 16, AA, CC og 23

a)

3 - Tillægsspørgsmål Ross










- Mekanisk nedbrydning
af formationen
- Trykpåvirkninger af
formationen







- Mekanisk nedbrrydning
af formationen
- Trykpåvirkninger af
formationen





Tilstedeværelsen af en ustabil bjergart som følge af tektoniske
processer, der ved gennemboring udløste nedbrud af
formationen (dvs. afbræk af partikler fra borehulsvæggene,
”cavings”), jf. svarene på spørgsmål G, 14A, 14B, U, V, Æ og 22
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- Ustabil formation
- Mekanisk nedbrydning
af formationen
- Trykpåvirkninger af
formationen




- Ustabil formation
- Mekanisk nedbrydning
af formationen
- Trykpåvirkninger af
formationen




Mekanisk nedbrydning af formationen under boringerne som
følge af harmoniske svingninger i borestrengen, jf. svar på
spørgsmål BB



e)

Mekanisk nedbrydning af formationen som følge af blokeringer
på ydersiden af borestrengen (pack-offs) og trykpåvirkning af
formationen, jf. svar på spørgsmål BB

d) Mekanisk nedbrydning af formationen som følge af cykliske
trykpåvirkninger af formationen i forbindelse med pumpning, jf.
svar på spørgsmål BB

c)

b) Utilstrækkelig ”oprensning” af borehullet for borespåner
(”cuttings”) og ”cavings” idet de faktiske mudderspecifikationer
ikke på alle boredage var i overensstemmelse med
boreprogrammet, jf. svarene på spørgsmål 16, AA, CC og 23

a)

3 - Tillægsspørgsmål Ross





Tabel 11: Mulighed for reduceret ROP i forhold til den samvirkende effekt af flere forhold angivet under (a)-(e).

3 - Tillægsspørgsmål Ross

QQQ

Såfremt de sagkyndige besvarer spørgsmålene i afsnit 11 således, at dog legs antages
at have påvirket boringerne, bedes betydningen af dog legs kvalificeret som anført i
spørgsmål PPP.

f)

Betydning
af dog legs

Nedenstående Tabel 12 angiver betydningen af væsentlige dog legs i forbindelse med boring af Kvols-2/2A.

1. Forhold, de sagkyndige med sikkerhed anser for at have forårsaget reduceret ROP i forhold til
det forventede i henhold til boreprogrammet*



2. Forhold, der efter de sagkyndiges opfattelse kan have forårsaget, men ikke med sikkerhed kan
anses for at have forårsaget, reduceret ROP i forhold til det forventede i henhold til
boreprogrammet*
Tabel 12: Betydning af ROP i forbindelse med væsentlige dog legs.
*) boreprogrammet angiver ikke specifikke ROP for sektioner, men kun tids-dybdekurve som giver et samlet
tidsforbrug for en sektion (bilag A, side 11, Figur 5), det er derfor ikke muligt at verificere, hvorvidt ROP er forskellig fra
den planlagte ROP, men kun mod det samlede tidsforbrug for en sektion.

3. Da væsentlige dog legs anses for at have en effekt på ROP vil de samvirkende effekter med (a), (b),
(c), (d) og (e) i alle tilfælde medføre reduceret ROP.
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4

Ordforklaring

Annulus
Området mellem borestrengen og borehulsvæggen.

Balling
Se ’gumbo’
BHA
Bottom Hole Assembly (BHA) er den nedre del af borestrengen, hvor borekrone, motor, div logging tools,
vægtrør m.v. er samlet.

Bit/borekrone
En bit (borekrone) er placeret for enden af den roterende borestreng, hvorved der bores nyt hul. Bits kan
være diamant-, rullemejsler eller PDC-bits:
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Cavings
Fragmenter der falder af borehulsvæggen pga. ustabilitet eller sprækker i formationerne. Da cavings, i
modsætning til borespåner, ikke er dannet af borekronen, repræsenterer de typisk en yngre formation,
lokaliseret højere oppe i borehullet, end de borespåner der transporteres op under boringen. Hvis man
gennemborer en længere sektion med ustabil formation, kan der imidlertid komme cavings samtidig med
borespånerne fra den samme formation, og disse skelnes således fra hinanden ved deres forskellige
størrelse (borespåner har ensartet størrelse mens cavings varierer i størrelse fra ganske små til adskillige
cm lange) samt deres facon (borespåner vil have ensartet facon der afhænger af den anvendte type af
borekrone, mens cavings kan have mange forskellige former og strukturer).
Completion
Completion er den process, hvor boringen gøres klar til produktion eller injektion.
Completion fluid
Completion fluid er den væske, som pumpes ned i boringen, efter selve boringen er færdiggjort, og man er
klar til completion og efterfølgende test af boringen. Formålet med completion fluid er primært at
minimere reservoirskader samt kontrollere reservoirtrykket. I tilfælde, hvor completion fluid er i
forbindelse med formationen, kan der i tillæg være krav omkring inhibering af formationen.
Completion fluid indeholder ingen, eller meget få, faste partikler. De faste partikler kan ødelægge
formationen eller sætte sig fast i udstyr, der installeres i boringen samt i produktionsfaciliteter og dermed
reducere boringens ydeevne.
Completion udstyr
Udstyr som installeres i forbindelse med completion. Dette kan være rør, pumper, pakninger m.v. Udstyret
vil sædvanligvis sidde i boringen under hele produktions-/injektionsfasen.
Diagenese
Proces der ændrer sedimenter eller sedimentære bjergarter som funktion af begravelsesdybde (grundet
øget tryk og temperatur).
Kompaktering forårsages af vægten af de overliggende sedimenter, hvorved porøsitet reduceres under
samtidig udpresning af porevæske. Porevæsken kan ydermere reagere kemisk med omgivelserne, hvorved
der kan udfældes mineraler mellem sedimentkornene (cementering).
Diagenese kan også skyldes temperaturstigningen med dybden. På meget stor dybde (fx 10 km) bliver tryk
og temperatur så høje, at diagenesen afløses af metamorfose; grænsen er ikke veldefineret.
Sand omdannes ved diagenese til sandsten og ler til lersten og sidenhen skifer.
Dog leg
Dog legs er et mål for hvor meget brøndsporet ændrer retning (vinkel og retning) inden for et boret interval
og måles i grader per given længde (eksempelvis °/30m). Høje dog legs er dermed en indikation om at
boringen er uensartet eller drejer meget. Normalvis planlægges en boring med en øvre grænse på dog legs
på omkring 3.
Drill-in fluid
En borevæske som kan anvendes til at bore reservoirsektionen uden at beskadige denne. Kan i mange
tilfælde også anvendes som completion fluid.
Drill String Torque Reducers
Komponenter som indsættes i borestrengen og reducerer friktionen imellem borestrengen og foringsrøret.
Drill String Torque Reducers installeres over intervaller med høje dog legs, således at drejningsmomentet
mindskes.
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ECD (Equivalent Circulating Density)
Et mål for det trykfald som er mellem foringsrøret og borestrengen (annulus) + muddervægten.
Effektiv vinkel
Den effektive borevinkel er vinklen som bores med set i forhold til boring vinkelret på formationens
hældning. I nedenstående eksempel er formationens hældning (dip) 12 grader og brøndsporet 35 grader.
Borevinklen øges således fra 35 grader ved boring i vandret aflejret formation til 47 grader ved boring i
formation der hælder 12 grader i samme retning som boringen.

Borevinkel
35°

Formationsvinkel (dip)
12°

Effektiv borevinkel
47°

Fann readings
Disse målinger aflæses på et viskosimeter eller V-G meter, som er et instrument, der anvendes til at måle
viskositet og gelstyrke i boremudder.

Målinger foretages normalt for en række forskellige omdrejninger (3 rpm, 6 rpm, 100 rpm, 100 rpm, 300
rpm og 600 rpm
Filterkage
Et filter, som dannes på indersiden af boringen, af partikler og kemikalier der findes i mudderet.
FIT (Formation Integrity Test) / LOT (Leak Off Test)
Både en FIT og LOT tester styrken og integriteten af en given formation. Når et foringsrør er blevet
installeret, og der skal bores ny formation, udføres der normalvis en FIT eller LOT. Dette gøres ved at
formationen udsættes for tryk indtil et givent punkt (FIT) eller indtil formationen begynder at åbne sig
(LOT).
Flokkulering
Visse molekyler aggregerer, dvs. klæber sammen/klumper, på grund af forskelle i ladninger eller
hydrofobicitet på overfladen. Når en samling af aggregerede molekyler når en vis størrelse, bliver de
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uopløselige og fælder ud. Hvis dette er noget molekylerne gør af sig selv, kaldes det koagulering, og hvis det
kræver et andet molekyle, er det flokkulering. Det faciliterende stof i flokkuleringen kaldes en flokkulant.
Udfældningen ved flokkulering kommer af, at den samlede molekylvægt når det punkt, hvor molekylerne
bliver uopløselige.
Flokkulering af partikler/molekyler/ioner
med positive og negative ladninger på
overfladen

Fluid loss
Fluid loss er et mål for effektiviteten af filterkagen og beskriver mængden af væske, der kan trænge
gennem denne, som et resultat af differentialtrykket mellem formationen og den hydrostatiske
muddersøjle.
Friktionskoefficient
Når to legemer bevæger sig i forhold til hinanden, mens de presses imod hinanden, viser friktionen sig som
en kraft, der trækker modsat den retning legemerne bevæger sig i. Denne friktionskraft hæmmer
bevægelsen, og optager derved en vis mængde af den energi ud af det mekaniske arbejde, der udføres ved
at bevæge legemerne.
Gumbo
Term for blødt ler som klæber til komponenter i BHA’en – ofte til borekronen eller stabilizers. Opstår når
der bores igennem lerholdige formationer, hvis boremudderet ikke er justeret til at opløse leret, det
værende f.eks. ved tilsætning af lime. Når det bløde ler klæber til og pakker af omkring BHA komponenter
og borekronen (balling) kan det bl.a. være kritisk for boreydeevnen, retningsorienteret boring og give
problemer når borestrengen skal trækkes ud af hullet.

92

4 – Ordforklaring

HGS (high gravity solids)
Partikler med massefylde >3 g/cm3, som er inerte.
High side
Den øvre side (oversiden eller ’loftet’) af et brøndspor.

Inert
Betegnelse for et stof, som er til stede i en reaktionsblanding uden at reagere.
Inhiberende/inhibitiv
Inhiberende/inhibitiv betegner en tilstand, hvor der udvises en hæmmende virkning. Dette kan eksempelvis
være boremudders inhiberende effekt, som betyder den potentielle skadelige effekt bliver reduceret
Kation-udskiftningskapacitet
Et udtryk for formationens egenskaber og sammensætning. Proces, hvori de positivt ladede kationer
udbyttes, hvorpå der sidder negativt ladede atomgrupper.
Key seating
Key seatings er udvaskninger eller slid på formationen og ses ofte når der bores igennem formationer med
forskellig styrke.
Klastisk
Sedimentær bjergart, der består af fragmenter (brudstykker og korn) fra andre bjergarter. Eksempelvis
sandsten og lerskifer.
Ledges
Hvis en boreassembly roteres og enten er stillestående eller bevæges over det samme interval i en længere
periode, vil det resultere i at boreassemblien arbejdes ind i formationen på boringens low side, og der
dannes en afsats/kant, der hvor borekronen stopper.
LGS (low gravity solids)
Partikler med massefylde < 3 g/cm3. Disse kan være reaktive (polymer, bentonite, reactive ler m.fl.). Det
kan ligeledes være inerte formationer som sand- eller kalksten
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Lime
Calciumhydroxid [Ca(OH)2]. Stærkt basisk kemikalie der anvendes som tilsætning til både olie- og
vandbaseret borevæske med henblik på bl.a. øgning af pH værdi og mindskning af korrosion. Kaldes også
læsket kalk og anvendes i mørtel.
Leak off
Se FIT (Formation Integrity Test) / LOT (Leak Off Test)
Low side
Den nedre del (undersiden eller ’gulvet’) af et brøndspor.

Lubrikeret
Lubrikering forekommer, når der eksempelvis trækkes ud af hullet, og der pumpes ved lav rate, således at
man sikrer boremudderet er i bevægelse (gel-styrken mindskes), og at der ikke skabes undertryk under
blokeringer i BHA’en.
MBT (Methylene Blue dye Test)
MBT er anvendt til at bestemme kation-udskiftningskapaciteten af faste partikler i boremudderet. Kun de
reaktive dele af lerpartiklerne er involveret i testen og materialer såsom baryt er ikke inkluderet.
Newtonsk væske
En newtonsk væske, er en væske med ligefrem proportionalitet mellem produktets "sejhed" og den
spænding, det kræver at foretage forskydninger i væsken. Det gælder for de fleste væsker, som er
homogene, at de også er newtonske. For newtonske væsker gælder det, at viskositeten er uafhængig af,
hvor hurtig man rører rundt i den.
Operatør
Operatøren er den virksomhed, som udøver efterforskningen eller produktionen på rettighedshaverens
vegne. Typisk vil operatøren være en af de virksomheder, der er rettighedshaver til tilladelsen.
Pack-off
En tilstand, hvor annulus er lukket på grund af borespåner og der kan derved ikke cirkuleres.
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Palæogeografi
Retning indenfor geologien der beskæftiger sig med fordelingen af land og hav i fortiden.
Permeabilitet
Gennemtrængelighed for en gas eller væske i et porøst medium (f.eks. sand), som følge af en trykforskel.
Renseassembly
En renseassembly bruges til at oprense boringen eller til at skabe passage igennem en sektion.
En renseassbmely benyttes oftest, hvis et foringsrør ikke kan komme til bunden og må trækkes ud igen. Så
benyttes en renseassembly til at oprense og/eller skabe passage i den sektion, som foringsrøret ikke kan
passere.
Reologi
Videnskabelig retning inden for fysik der beskæftiger sig med strømning og deformation af materialer, der
har både faste og flydende egenskaber. I forbindelse med boremudder drejer reologi sig om hvorledes
mudderet opfører sig med hensyn til viskositet, gel m.v.
Rettighedshaver
Rettighedshaveren er den virksomhed eller gruppe af virksomheder, der har en tilladelse til efterforskning
og indvinding af kulbrinter fra undergrunden.
Screens
En del af completion udstyr, som anvendes over reservoir til at modvirke eksempelvis produktion af sand.
Shear rate
Et mål for, hvor meget væskepartiklerne bevæger sig i forhold til hinanden (sejhed). Se også Shear stress.
Shear stress
Forskydningsspændinger i forbindelse strømmende væske.
For visse typer væsker (newtonsk) gælder det at:
Shear stress = viskositet x shear rate
Sidetrack
En boring som foretages fra en eksisterende boring. Boringen afbøjes således brøndsporet kommer til at
ligge en vis afstand fra den gamle boring.
Sliding mode
Når der bores uden rotation af borestrengen, men alene med motor således der kan udføres
retningsboring.
Smektit
Et lermineral som kendetegnes af en kraftig udvidelse ved fugt og kraftig sammentrækning ved tørke. På
smektitiske jorde resulterer sammentrækningen i store sprækker, hvor planterødderne let kan trænge ned i
jorden. Ved fugt udvider jorden sig, hvorved sprækkerne forsvinder.
Bentonit indeholder smektit - eksempelvis indeholder ”Wyoming bentonites” ca. 88 volumen procent
smektit.
Stabilizer
En BHA komponent som har en yderdiameter tæt på størrelsen af det borede hul. Dette stabiliserer BHA’en
og giver en vis form for kontrol med hvorledes BHA’en agerer på eksempelvis højere eller lavere vægt på
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borekronen. Hvis en BHA ikke er ordentligt centraliseret, vil den hvile for meget imod boringens low side,
og vanskeliggøre retningsbestemt boring.
Stuck pipe/liner
Fastsiddende udstyr som sidder i en boring.
Surge & swab
Trykpåvirkninger som forekommer i forbindelse med at borestrengen flyttes op eller ned. Borekronen vil
virke som et stempel, og der vil forekomme positiv trykpåvirkning, når strengen flyttes ned i hullet og
negativ trykpåvirkning, når strengen flyttes ud af hullet.
Tight hole
Dette er et udtryk, som anvendes, når det eksempelvis er svært at trække ud af eller køre ind i hullet på
grund af hulproblemer.
Toolface
Et udtryk for hvilken retning / vinkel der bores. Toolface anvendes af under retningsboring således det
planlagte brøndspor kan følges.
Tool joints
Gevindsamlinger på borerøret, som sidder i hver ende af et borerør. For at den indre diameter i røret skal
forblive konstant, således at flowet af boremudder ikke forstyrres, er gevindsamlingerne lavet, så den ydre
diameter af røret bliver større. Eksempelvis er ydderdiameteren på et 5-1/2” borerør 5-1/2”, men ved
gevindsamlingerne er det betydelig større, oftest omkring 7” alt afhængig af typen af gevindet.

Tortuositet
Et udtryk for hvorledes brøndsporet snor sig langs boringen. Generelt vil mere aggressiv retningsboring
forårsage større tortuositet.
Underreamer
Udstyr der kan sættes i borestrengen, som gør hullet større ved hjælp af arme som kan åbnes og lukkes
afhængig af kravene. Eksempel på underreamer:

Viskositet
Beskriver de kræfter, der opstår, når væskepartiklerne bevæger sig i forhold til hinanden. Der er ikke nogen
viskositetskraft, hvis væskelagene ikke bevæger sig i forhold til hinanden. Beskrivelse af væskepartiklernes
ndbyrdes hastighed gøres ved hjælp af begrebet Shear rate. Se også Shear stress.
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Indledning

Nærværende besvarelse af supplerende spørgsmål fra Ross er udarbejdet af Søren Lundgren Jensen og
Dorthe Juul Kann, som d. 29. februar 2016 af Voldgiftsinstituttet formelt blev udpeget som sagkyndige i
Voldgiftssag D-2281: EVK mod Ross. De sagkyndige er bistået af Thomas Werge-Gross i besvarelsen af
spørgsmålene.
Spørgsmålene blev fremsendt i udkast til sagkyndige d. 15. marts 2017. Efter behandling i Voldgiftsretten
blev disse 5. april 2017 genfremsendt med mellemliggende korrespondence inkluderet.

I

Modtagne dokumenter

Sagkyndiges supplerende besvarelser er baseret på nedenstående supplerende bilag fremsendt af
Voldgiftsinstituttet (Tabel 1) samt tidligere fremsendte bilag.

Bilag nr.
VVV.1

Dokument
Ross’ korrigerede værdier for daglig rapportering af mudderdata fra Kvols-2/2A

Tabel 1: Supplerende bilag fremsendt af Voldgiftsinstituttet.
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RRR

Har de sagkyndige lagt til grund for besvarelsen, at WOB måles ved overfladen og
dermed ikke er en måling af, hvor stor en vægt, der faktisk når ned til borekronen for
enden af borestrengen (BHA’en)?

Det er korrekt, at sagkyndige har taget udgangspunkt i, at målingen foretaget på overfladen transformeres
ned igennem borestrengen, og således er brugt som en WOB måling.
Når der bores i ”drilling mode” (se spørgsmål SSS) er WOB målt på overfladen retvisende for, hvilken vægt
der når ned til borekronen1.

1

Johancsik, C.A. et al., 1984: “Torque and Drag in Directional Wells—Prediction and Measurement,” SPE 11380,
IADC/SPE Drilling Conference, New Orleans, LA, February 20–23.
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Kan det med sikkerhed antages, at al den vægt, der måltes som WOB i ”sliding mode”
eller ”drilling mode”, jf. Bilag 48, nåede ned til borekronen (BHA’en), således at forstå,
at den målte vægt ikke reduceredes undervejs ned mod borekronen?
SSS
I benægtende fald bedes besvaret, hvad der påvirker vægtens størrelse undervejs ned
mod borekronen, og om der med sikkerhed kan siges noget om, hvor stor vægt der
faktisk når ned til borekronen, fra boredag til boredag?

Når der bores, gøres det enten i ”sliding mode”, hvor motoren alene roterer og borestrengen ikke roteres,
eller i ”drilling mode”, hvor både borestreng og motor roterer.
I ”sliding mode” er borestrengen statisk, hvorved friktionen imellem borestrengen og formationen/
foringsrøret vil optages i borestrengen. Vægten på overfladen skal derved overvinde denne friktion, inden
vægten når ned til borekronen.
Når der bores i ”sliding mode” kan det derfor ikke antages, at vægten på overfladen når ned til borekronen.
Hvor meget vægten nedsættes er afhængig af friktionen og modstanden i brønden, herunder:







brøndsporet, herunder vinkel og doglegs
boreparametre, herunder ROP
formation
boremudderet
borespåner i mudderet
borestrengssammensætning

Det kan derfor ikke med sikkerhed siges, hvor stor vægt der faktisk når ned til borekronen, fra boredag til
boredag. De daglige værdier for pick-up og slack-off vægt (bilag 48) kan give en ide om, hvor meget vægt
der forsvinder ned igennem strengen, når der bores i ”sliding mode”.
I ”drilling mode” er borestrengen dynamisk, og den friktion der måtte være imellem borestrengen og
formationen/foringsrøret vil blive overført til selve boreriggen, som roterer borestrengen.
Når der bores i ”drilling mode” kan det derfor godt antages, at vægten på overfladen når ned til
borekronen, se spørgsmål RRR. Den vægt som forsvinder i systemet er minimal og medregnes derfor ikke.
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TTT

De sagkyndige bedes uddybe, herunder ved angivelse af udregninger og
mellemregninger, hvordan placeringen af borestrengens ”neutralvægt” er beregnet.

Borestrengens neutralvægt kan beregnes ved flere forskellige metoder, som hver især er industrielt
godkendt. Da det benyttede software er Paradigm® SysdrillTM, har sagkyndige indhentet information om
beregningsmodellen for stressberegninger, hvoraf neutralvægten kan bestemmes.
Nedenstående Figur 1 angiver den benyttede beregningsmodel for neutralvægt fremsendt af Paradigm®.

Figur 1: Beregningsmodel for neutralvægt fremsendt af Paradigm®.
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De sagkyndige anfører på side 8 under første punkt i punktopstillingen:
”12-1/4” sektionen blev boret til 2.640 m med meget høj vægt på borekronen (WOB),
helt op til 30 tons, jf. bilag 48, sektion ”Slide report for BHA #5 (Figur 3)”.
UUU

Kan de sagkyndige bekræfte,
1) at der alene blev registreret en WOB på 30 tons i tidsrummet fra kl. 9.30 til kl. 11.00
den 13. marts 2012, og
2) at borestrengen denne dag var i ”sliding mode”, hvilket betyder, at borestrengen
ikke roteredes, jf. bilag 48 side 51?

1) Sagkyndige bekræfter, jævnfør bilag 48, SDC End of Well report, at den højeste og eneste måling på
30 tons er noteret i tidsrummet fra kl 9.30 til 11.00 den 13. marts 2012.
2) Sagkyndige kan ikke bekræfte, at borestrengen hele denne dag (den 13. marts 2012) var i ”sliding
mode”. I den ovenstående periode (kl. 9.30 til 11.00) kan sagkyndige dog bekræfte, at der blev
boret i ”sliding mode”.

6
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VVV

Er det korrekt, at Figur 4 på side 9 alene er baseret på målingen af 30 tons WOB i ”sliding
mode” den 13. marts 2012 fra kl. 9.15 til 11.00?

Sagkyndige bekræfter, at Figur 4 i Tillægsspørgsmål til Skønserklæringen er baseret på målingen på 30 tons
WOB, hvor der blev boret i ”sliding mode”.
På baggrund af dette kan der med rette anvendes værdien 27 tons WOB i simuleringen, som værende den
højeste værdi rapporteret for WOB i ”drilling mode” (jf. bilag 48).
Det faktum ændrer dog ikke på sagkyndiges besvarelse af spørgsmål 34 i Tillægsspørgsmål til
Skønserklæringen. Værdierne for WOB ved boring i både ”sliding mode” og ”drilling mode” ligger over det
normalt anbefalede og afviger fra god borepraksis.
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De sagkyndige bedes udarbejde tre (3) nye figurer, svarende til Figur 4 på side 9, hvor
der i stedet for en WOB værdi på 30 tons anvendes følgende WOB værdier:
1) 27 tons WOB i ”drilling mode”, svarende til den i ”Slide Report for BHA #5”
registrerede maxværdi for WOB i ”drilling mode”, der blev målt den 13. marts 2012
i tidsintervallerne mellem henholdsvis kl. 12.10 og 16.15 samt 17.00 til 17.30.
WWW

2) 25 tons WOB i ”drilling mode”, svarende til den i ”Slide Report for BHA #5”
registrerede maxværdi for WOB i ”drilling mode”, der blev målt den 13. marts 2012
fra kl. 11.00 til 11.10.
3) 23 tons WOB i ”drilling mode”, svarende til den i ”Slide Report for BHA #5”
registrerede maxværdi for WOB i ”drilling mode”, der blandt andet blev målt den
13. marts 2012 i tidsintervallerne mellem henholdsvis kl. 21.00 og 23.00 samt 23.45
til 24.00.

1) Simulering af neutralvægt ved boring med 27 tons WOB i ”drilling mode” (Figur 2).

Figur 2: Simulering af spændingerne i borestrengen som konsekvens af at der blev boret med op til 27 ton WOB. Den
sorte linje ”Sinusoidal Buckling” overskrider den lyserøde ”Tension” linje (rød boks), hvilket betyder, at der er opstået
en kompression i komponenterne i BHA’en, som er uønsket. Derudover ses det, at borestrengens neutralvægt, der hvor
den lyserøde linje er 0 på x-aksen, ligger ved omkring 2.030 m (grøn boks). Dette er næsten 500 m bag borekronen. Et
sådant scenarie kan forårsage cavings, fordi BHA’en slår imod formationen, og det kan være ødelæggende for BHA
komponenterne (motor, jar, accelerator mv.).

8

2 - Supplerende spørgsmål - Ross

2) Simulering af neutralvægt ved boring med 25 tons WOB i ”drilling mode” (Figur 3).

Figur 3: Simulering af spændingerne i borestrengen som konsekvens af at der blev boret med op til 25 ton WOB. Den
sorte linje ”Sinusoidal Buckling” ligger helt op til den lyserøde ”Tension” linje (rød boks), hvilket betyder, at der er højst
sandsynligt har været kompression i komponenterne i BHA’en, som er uønsket. Derudover ses det, at borestrengens
neutralvægt, der hvor den lyserøde linje er 0 på x-aksen, ligger ved omkring 2.070 m (grøn boks). Dette er over 400 m
bag borekronen. Et sådant scenarie kan forårsage cavings, fordi BHA’en slår imod formationen, og det kan være
ødelæggende for BHA komponenterne (motor, jar, accelerator mv.).

3) Simulering af neutralvægt ved boring med 23 tons WOB i ”drilling mode” (Figur 4).

Figur 4: Simulering af spændingerne i borestrengen som konsekvens af at der blev boret med op til 23 ton WOB. Den
sorte linje ”Sinusoidal Buckling” ligger så tæt på den lyserøde ”Tension” linje (rød boks), at det er muligt, at der har
været kompression i komponenterne i BHA’en, som er uønsket. Derudover ses det, at borestrengens neutralvægt, der
hvor den lyserøde linje er 0 på x-aksen, ligger ved omkring 2.180 m (grøn boks). Dette er mere end 350 m bag
borekronen. Et sådant scenarie kan forårsage cavings, fordi BHA’en slår imod formationen, og det kan være
ødelæggende for BHA komponenterne (motor, jar, accelerator mv.).
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Under pkt. iii) på side 36 anfører de sagkyndige:
”I forbindelse med Kvols-2/2A har boremudderet haft en kraftig (progressiv), opbygning af gel-styrke, da
forholdet mellem 10 min gel og 10 sec gel har været helt op til 6, hvilket er udtryk for en væske med
egenskaber i retning af tiksotropi, hvor det er svært at pumpe væsken efter stilstand.”
Under pkt. iv) på side 38 anfører de sagkyndige i forlængelse heraf:
”Dette betyder, at mudderet har haft en progressiv, men uønsket, opbygning af gel-styrke.”

XXX

De sagkyndige bedes præcisere, hvad der menes med ”uønsket”, under hensyn til at
mudderprogrammets specifikationer for 10 min gel og 10 sek gel på henholdsvis <20 og
>3 indebærer mulighed for opbygning af en gel-styrke, der er større end 6 (20/3 = 6,66).

Med ”uønsket” opbygning af gel-styrke menes der, at mudderet får en uønsket høj viskositet, som gør
cirkulationen vanskelig og forringer udrensning af borespåner, hvilket til dels kan aflæses i gel-værdierne
for 10 sek og 10 min. Hvis 10 min værdien er langt højere end 10 sek værdien indikerer dette, at
boremudderet hurtigt opbygger gel-styrke med tid, hvilket oftest er en uønsket egenskab for boremudder.
Boremudderet skal anvende højere pumpestyrke for at genetablere cirkulation og progressiv gel-styrke kan
indikere højt indhold af faste partikler.
Boremudderspecifikationerne angiver en 10 min gel og 10 sek gel på henholdsvis <20 og >3 Pa.
Det skal pointeres, at dette er to separate specifikationer, som skal følges ad. Man kan derfor ikke udlede,
at boremudderet kan have et 10 min gel og 10 sek gel forhold på 6,67 (20/3).
Det er ikke normal praksis at anvende forhold mellem 10 min gel og 10 sek gel på mere end 2-3, hvilket
også fremgår af Figur 6 i besvarelsen af spørgsmål YYY.
Det skal i øvrigt noteres, at specifikationen på <20 Pa for 10 min gel er en høj værdi og ikke normal praksis.
Normalt vil denne ligge i størrelsesordenen <10-12 Pa, hvilket også var tilfældet på eksempelvis Løve-1
boringen (jf. bilag WWW).
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Ved besvarelsen af spørgsmål UU ser det for Ross ud til, at de sagkyndige ikke har taget højde for, at
målingerne af 10 min gel og 10 sek gel indtil og med FSR #61 (bilag PPP) var angivet fejlagtigt i FSR’erne
(”Daily Mud Reports”), hvilket blev korrigeret fra og med FSR #62 og konsekvensrettet i M-I SWACOs EOWR
for alle boredage, jf. bilag AA. De således af M-I SWACO korrigerede målinger er sammenfattet af Ross i
bilag VVV.1.
Forskellen på gel-målingerne i bilag PPP og bilag AA samt udregninger af den progressive gelstyrke efter
tallene i henholdsvis bilag PPP og AA er også sammenfattet i bilag VVV.1.

De sagkyndige bedes lægge de korrigerede 10 min og 10 sek gel værdier fra bilag AA
til grund som korrekte, jf. kolonnerne i bilag VVV.1 med overskrifterne ”Gel 10sec Pa”
og ”Gel 10min Pa” (tallene i den grønne kolonne under overskriften ”Bilag AA”), og på
dette grundlag besvare, om det giver de sagkyndige anledning til at ændre, korrigere
eller supplere besvarelsen af spørgsmål UU, at gel-værdierne i mindre omfang end
antaget af de sagkyndige oversteg specifikationerne i M-I SWACOs mudderprogram
(bilag AA)?
YYY

De sagkyndige bedes udarbejde korrigerede figurer til skønserklæringerne
vedrørende gel-værdier, så der tilføjes figurer hvor gel-værdierne er i
overensstemmelse med målingerne angivet i M-I SWACOs EOWR, jf. bilag AA og
VVV.1.
Der bedes herunder tilføjet figurer med beregning af den ”progressive” gel-styrke,
hvor de sagkyndige anvender målingerne af 10 min og 10 sek gel som angivet i bilag
AA og VVV.1 (kolonnen med overskriften ”FORHOLDET mellem Gel 10min og 10Sec
ifølge Bilag AA”).

Ændring, korrektion eller supplering af besvarelse af spørgsmål UU
Det har ikke tidligere været oplyst til sagkyndige, at bilag PPP er fejlbehæftet. Sagkyndige har anvendt
boremudderrapporterne, da disse har flere muddercheck per dag og derfor giver et bedre billede af
boremudderets performance frem for én gennemsnitsværdi per dag.
Sagkyndige kan efter en gennemgang at data vedkende, at mudderrapporterne fra nummer 1 til 61 er
fejlbehæftet på den måde, at enheden på gel og den faktiske værdi ikke er korrekt.

Korrektion af 10 sek gel og 10 min gel
Denne faktor på 2.089 er anvendt for af omregne 10 sek gel og 10 min gel værdier fra lbs/100ft^2 to Pa
ft : feet
lbs : pounds
Pa : Pascal
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Sagkyndige har gennemgået 10 sek gel- og 10 min gel-værdierne fra det fremsendte bilag VVV.1 og
sammenholdt disse med bilag AA og PPP og fundet følgende fejl, som er korrigeret og vedlagt i sektionen
Korrigerede gel-værdier.
a. Rapport 57 – 61 (05.04.12 – 09.04.12) mangler korrektion af 10 sek gel på nær rapport nummer 58,
hvor gel-værdierne allerede er korrigeret.
b. Rapport nummer 65 (13.04.12) er ikke korrigeret for 10 sek gel for boremuddercheck nummer to.
c. Rapport nummer 71 (19.04.12) er korrigeret i bilag AA & VVV.1, men ikke korrigeret i forbindelse
med 10 sek gel i boremudderrapporten.
d. Rapport nummer 94 (12.05.12) er korrigeret i bilag AA & VVV.1, men ikke korrigeret i forbindelse
med 10 sek gel for boremuddercheck nummer et.
e. Rapport nummer 114 (01.06.12) er korrigeret i bilag AA & VVV.1, men ikke korrigeret i forbindelse
med 10 sek gel.
f. Rapport nummer 114 (01.06.12) har en 10 min gel på 27, men angivet som 3 i bilag AA & VVV.1.
g. For rapport 132 – 138 (19.06.12 - 25.06.12) er værdierne i bilag AA forkert angivet, således at 10
sek gel er 10 min gel og 10 min gel er pH værdien.
Nedenstående Figur 5 viser en sammenligning mellem data fra bilag VVV.1 og korrigerede data fra bilag
PPP.
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Figur 5: Sammenligning af 10 sek gel og 10 min gel data fra bilag samt korrigerede værdier fra bilag PPP.
Forskydningen skyldes, at der ikke er tidspunkt med i data fra bilag VVV.1, og de lavere værdier skyldes afrundingsfejl i
forbindelse med korrigering af data i bilag AA.
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Følgende tabel indeholder de korrigerede gel-værdier for bilag PPP for hver test, som blev udført i løbet af
den pågældende dag. Følgende muddercheck (Tabel 2) havde 10 min gel værdier større end ”i spec”, som
blev angivet til <20Pa

Kvols-2
Kvols-2
Kvols-2A
Kvols-2A
Kvols-2A
Kvols-2A
Kvols-2A
Kvols-2A
Kvols-2A

Dato

Tid

10 min gel
(Pa)

15/03/2012
15/03/2012
05/05/2012
07/05/2012
29/05/2012
29/05/2012
30/05/2012
31/05/2012
01/06/2012

17:00
08:00
09:00
07:00
15:00
08:00
15:00
15:00
15:00

23.0
23.9
21.00
22.00
22.00
29.00
26.00
27.00
27.00

Tabel 2: 10 min gel boremudderparametre med specifikation over eller lig med 20 Pa.

For såvidt angår værdier for 10 sek gel (se Figur 5), har 92 ud af 176 datapunkter en værdi på mindre eller
lig 3 Pa, som var boremudderspecifikationen for 10 sek gel.
Med henvisning til besvarelse af spørgsmål UU, har korrektionen af 10 min og 10 sek gel-værdier givet
anledning til ændring af det antal værdier, som ligger uden for boremudderspecifikationerne. Det har
reduceret antallet af 10 min gel målinger (Tabel 2), men forøget antallet af 10 sek gel målinger fra 55 til 92.

Korrigerede figurer
Figur 5 viser den opdaterede kurve med 10 min gel og 10 sek gel værdier, som er baseret på data fra bilag
AA og VVV.1 samt yderligere datapunkter, som er indeholdt i bilag PPP.

Opbygningen af progressiv gel
Som angivet i forbindelse med besvarelse af spørgsmål UU i Tillægsbesvarelse til Skønserklæringen kan
forholdet mellem 10 sek gel og 10 min gel være et udtryk for opbygning af gel i boremudderet. Med
baggrund i de korrigerede gel-værdier har sagkyndige opdateret Figur 19 i Tillægsbesvarelse til
Skønserklæringen (Figur 6).
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Figur 6: Sammenligning af forholdet mellem 10 min gel og 10 sek gel for boringer fra bilag WWW. De anvendte gelværdier fra Kvols-2/2A er korrigeret. Boringerne SG-01 og SG-02 er fra Sønderborg, MAH-2 fra Margretheholm og ST20 fra Stenlille.
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ZZZ

Er de sagkyndige enige i, at en filterkage på 1/32” er en ”tynd” filterkage?

Måling af filterkage er en måling, som foretages under statiske forhold i et laboratorium. Målingen
foretages efter en API standard med 100 psi tryk i 30 minutter, hvorefter væsketabet måles i ml og
tykkelsen af den hinde som er tilbage er et udtryk for en statisk måling af filterkagen. Ofte bliver tykkelsen
estimeret af mudderingeniøren ved at kradse i filterkagen.
Sagkyndige er enige i, at en filterkage på 1/32” kan betegnes som tynd og op til 2/32” er acceptabelt.
Sagkyndige hæfter sig ved, at samtlige målinger i Kvols-2/2A er 1/32” tomme, og at der ingen yderligere
beskrivelse er af hårdhed, styrke, friktion, fleksibilitet m.v.
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De sagkyndige anfører i besvarelsen, at ”det ikke er muligt at definere en faktisk dipvinkel [..]”.
De sagkyndige oplyser i e-mail til parterne af 10. marts 2017, at beregningen af en dipvinkel på 12° er
baseret på ”Inputdata baseret på bilag 47 med 100 m vertikal usikkerhed samt 400 m horisontal
usikkerhed”, og de sagkyndige har i en excelfil vedhæftet mailen oplyst de tal, der ligger til grund for de
sagkyndiges beregning af en dipvinkel på 12°.

På denne baggrund anmodes de sagkyndige om at besvare følgende spørgsmål:

ÆÆÆ

1)

De sagkyndige bedes på en kopi af det relevante, eller de relevante, kort fra bilag
2 til bilag 47 angive de dybdemålinger, der fremgår af de sagkyndiges excelfil
under overskrifterne ”Top Gassum Kvols-1” og ”Top Gassum pkt. 2”.

2)

Angiver metertallene under overskriften ”Distance” i de sagkyndiges excelfil den
horisontale afstand mellem målepunkterne ”Top Gassum Kvols-1” og ”Top
Gassum pkt. 2”?

I bekræftende fald bedes de sagkyndige på kortet (eller kortene), jf. pkt. 1 ovenfor,
angive denne måling.

I det til parterne fremsendte regneark (af 10. marts 2017) er der beklageligvis en fejl i tekstboksen for
målepunkt 1 (Celle A5).
Teksten ”Top Gassum Kvols-1” i cellen refererer ikke til Kvols-1 boringen men til målepunktet ”Top Gassum
pkt. 1”, hvilket er korrigeret i nedenstående Figur 7.

Figur 7: Korrigeret Celle A5 (Top Gassum pkt. 1) i tidligere fremsendt @Risk regneark vedrørende estimering af dip.
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Baggrund for beregningen
Det er almindelig praksis at udarbejde en prognose for formationstoppe på baggrund af seismisk tolkning
sammenholdt med referenceboringer. Dybden af de formationstoppe der sidenhen påtræffes under selve
boringen vil typisk afvige mere eller mindre fra prognosen.
I Kvols-2 er Top Gassum Fm eksempelvis angivet til 2.549 m (TVDSS) i prognosen (boreprogram, bilag A s.
22), mens den faktuelle Top Gassum Fm i Kvols-2 boringen er registreret til 2.449,75 m (TVDSS) i EOW, bilag
10 s. 23. Da det således ikke giver mening at sammenligne faktuelle dybder i en boring med tolkede dybder
fra en seismisk horisont, har sagkyndige bevidst valgt at estimere dipvinklen baseret på Top Gassum kortet
alene (bilag 47).
Ved at anvende to højdekurver på kortet, er der udelukkende taget udgangspunkt i data, som man havde til
rådighed inden påbegyndt boring. Sagkyndige har valgt at måle den korteste afstand mellem højdekurverne
på den vestlige flanke af Kvols-strukturen (Figur 8 og Figur 9), da dette i udgangspunktet afspejler den
hældning, der bør tages højde for i planlægningen. Dipmeterdata viser dog (nævnt s. 10 i
Skønserklæringen), at formationsdip i undergrunden kan variere ganske betragteligt, især hvis der er små,
lokale forkastninger i undergrunden, og sagkyndige har således foretaget en statistisk beregning af, hvad
der vurderes at være det bedste estimat.
1) Dybdemålingerne der indgår i beregningen af dip (celle C5 og C6) er baseret på punkter på
henholdsvis 2.600 m (pkt. 1) og 2.800 m (pkt. 2) dybdekurverne på Top Gassum kortet i bilag 47
(markeret på Figur 8), hvilket resulterer i en vertikal difference på 200 m (Y).

Figur 8: Målepunkter på den stejleste del af den vestlige flanke (2.600 m og 2.800 m dybdekurve) anvendt i estimatet
af dip i vestlig retning på Kvols-strukturen.
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2) Distancen 980 m (celle C8) er den aflæste horisontale afstand (X) mellem Top Gassum pkt. 1 og Top
Gassum pkt. 2 (Figur 9).

Figur 9: Aflæst distance mellem de to målepunkter på den stejleste del af den vestlige flanke anvendt i estimatet af dip
i vestlig retning på Kvols-strukturen.

Dip udregnes som Arctan(Y/X), hvilket giver et estimeret Pmean dip på 11,8° baseret på ovenstående
målepunkter. Som det fremgår af Figur 23, s. 47, i Tillægsbesvarelse til Skønserklæringen er P10 og P90
henholdvis 7,3° og 16,5°.
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3

Korrigerede gel-værdier

Nedenstående boremudderdata inkluderer 10 sek og 10 min gel-værdier fra bilag PPP, AA og VVV.1. Data er
endvidere fremsendt elektronisk som excelfil vedhæftet dette dokument.

Boring

FSR
#

Kvols-2

Korrigerede data bilag
PPP
10 sec
10
10
gel
min
min
(Pa)
gel
gel /
(Pa) 10 sec
gel

Dato

Dato & tid

24

03/03/2012

03-03-12 09:30

1642

7

9

3.4

4.3

1.29

Kvols-2

24

03/03/2012

03-03-12 16:00

1642

5

7

2.4

3.4

1.40

Kvols-2

25

04/03/2012

04-03-12 15:30

1770

7

8

3.4

3.8

1.14

Kvols-2

25

04-03-12 09:00

1752

8

10

3.8

4.8

1.25

Kvols-2

26

05-03-12 15:00

1815

7

8

3.4

3.8

1.14

Kvols-2

26

05-03-12 09:00

1808

7

8

3.4

3.8

1.14

Kvols-2

27

06-03-12 15:00

1873

7

8

3.4

3.8

1.14

Kvols-2

27

06-03-12 09:00

1873

8

9

3.8

4.3

1.13

Kvols-2

28

07/03/2012

07-03-12 16:30

1952

7

10

3.4

4.8

Kvols-2

29

08/03/2012

08-03-12 16:00

1952

7

10

3.4

Kvols-2

30

09/03/2012

09-03-12 15:00

2165

7

10

Kvols-2

30

09-03-12 09:00

2135

7

Kvols-2

31

10-03-12 15:00

2273

Kvols-2

31

10-03-12 09:00

2247

Kvols-2

32

11-03-12 15:45

Kvols-2

32

Kvols-2

33

Kvols-2

33

Kvols-2

34

Kvols-2

34

Kvols-2

35

Kvols-2

35

Kvols-2

36

Kvols-2

36

Kvols-2

37

Kvols-2

37

Kvols-2

38

Kvols-2

38

Kvols-2

39

Kvols-2

39

Kvols-2

40

Kvols-2

40

Kvols-2

41

Kvols-2

41

05/03/2012

06/03/2012

10/03/2012

11/03/2012

12/03/2012

13/03/2012

14/03/2012

15/03/2012

16/03/2012

17/03/2012

18/03/2012

19/03/2012

20/03/2012

Dybde Prøve(m)
tagning

Ukorrigerede data bilag
PPP
10 sec
10
10
gel
min
min
(Pa)
gel
gel /
(Pa) 10 sec
gel

Data fra bilag VVV.1
10 sec
gel
(Pa)

10
min
gel
(Pa)

10
min
gel /
10 sec
gel

3.5

4.5

1.29

3.5

4

1.14

3.5

4

1.14

3.5

4

1.14

1.43

3.5

5

1.43

4.8

1.43

3.5

5

1.43

3.4

4.8

1.43

3.5

5

1.43

10

3.4

4.8

1.43

5

8

2.4

3.8

1.60

2.5

4

1.60

7

10

3.4

4.8

1.43

2380

7

10

1.43

3.4

4.8

1.43

3.5

5

1.43

11-03-12 08:45

2345

7

13

1.86

3.4

6.2

1.86

12-03-12 16:00

2438

7

14

2.00

3.4

6.7

2.00

3.5

7

2.00

12-03-12 09:10

2437

7

14

2.00

3.4

6.7

2.00

13-03-12 15:00

2497

8

20

2.50

3.8

9.6

2.50

4

10

2.50

13-03-12 06:45

2471

7

18

2.57

3.4

8.6

2.57

14-03-12 15:00

2576

9

36

4.00

4.3

17.2

4.00

4.5

18

4.00

14-03-12 07:00

2547

8

34

4.25

3.8

16.3

4.25

15-03-12 17:00

2640

12

48

4.00

5.7

23.0

4.00

6

24

4.00

15-03-12 08:00

2633

12

50

4.17

5.7

23.9

4.17

16-03-12 15:00

2640 Pit

6

23

3.83

2.9

11.0

3.83

3

11.5

3.83

16-03-12 07:00

2640

9

34

3.78

4.3

16.3

3.78

17-03-12 15:00

2640 Pit

6

15

2.50

2.9

7.2

2.50

3

7

2.33

17-03-12 09:30

2640 Pit

5

16

3.20

2.4

7.7

3.20

18-03-12 15:00

2640 Pit

6

20

3.33

2.9

9.6

3.33

3

10

3.33

18-03-12 08:00

2640

6

20

3.33

2.9

9.6

3.33

19-03-12 15:00

2640 Pit

5

17

3.40

2.4

8.1

3.40

2.5

8.5

3.40

19-03-12 08:00

2640 Pit

5

17

3.40

2.4

8.1

3.40

20-03-12 13:45

2640 Pit

6

17

2.83

2.9

8.1

2.83

3

8.5

2.83

20-03-12 08:20

2640 Pit

4

12

3.00

1.9

5.7

3.00
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Boring

FSR
#

Kvols-2

Korrigerede data bilag
PPP
10 sec
10
10
gel
min
min
(Pa)
gel
gel /
(Pa) 10 sec
gel

Data fra bilag VVV.1

Dato

Dato & tid

42

21/03/2012

21-03-12 09:00

2640 Pit

6

14

2.33

2.9

6.7

2.33

3

7

2.33

Kvols-2

43

22/03/2012

22-03-12 15:00

2640 Pit

5

10

2.00

2.4

4.8

2.00

2.5

5

2.00

Kvols-2

44

23/03/2012

23-03-12 16:30

2640 Pit

5

9

1.80

2.4

4.3

1.80

2.5

4.5

1.80

Kvols-2

44

23-03-12 07:30

2640 Pit

4

8

2.00

1.9

3.8

2.00

Kvols-2

45

24-03-12 15:00

2640 Flowline

7

11

1.57

3.4

5.3

1.57

3.5

5.5

1.57

Kvols-2

45

24-03-12 10:00

2640 Flowline

5

7

1.40

2.4

3.4

1.40

Kvols-2

46

25/03/2012

25-03-12 11:00

2640 Pit

6

10

1.67

2.9

4.8

1.67

3

5

1.67

Kvols-2

47

26/03/2012

26-03-12 13:00

2640 Pit

5

9

1.80

2.4

4.3

1.80

2.5

4.5

1.80

Kvols-2

48

27/03/2012

27-03-12 10:00

2640 Pit

6

10

1.67

2.9

4.8

1.67

3

5

1.67

Kvols-2

49

28/03/2012

28-03-12 15:00

2640 Pit

6

9

1.50

2.9

4.3

1.50

3

4.5

1.50

Kvols-2

49

28-03-12 04:00

2640 Pit

6

9

1.50

2.9

4.3

1.50

Kvols-2

50

29/03/2012

29-03-12 16:00

2640 Flowline

6

10

1.67

2.9

4.8

1.67

3

5

1.67

Kvols-2

51

30/03/2012

30-03-12 15:00

2640 Flowline

9

14

1.56

4.3

6.7

1.56

4.5

7

1.56

Kvols-2

51

30-03-12 08:30

2640 Flowline

9

13

1.44

4.3

6.2

1.44

Kvols-2

52

31-03-12 15:00

2640 Flowline

10

16

1.60

4.8

7.7

1.60

5

8

1.60

Kvols-2

52

31-03-12 08:00

2640 Flowline

9

14

1.56

4.3

6.7

1.56

Kvols-2

53

01-04-12 15:00

2640 Flowline

10

18

1.80

4.8

8.6

1.80

5

9

1.80

Kvols-2

53

01-04-12 11:00

2640 Pit

9

15

1.67

4.3

7.2

1.67

Kvols-2

54

02/04/2012

02-04-12 13:00

2640 Pit

7

17

2.43

3.4

8.1

2.43

3.5

8.5

2.43

Kvols-2A

55

03/04/2012

03-04-12 14:00

1816 Pit

6

17

2.83

2.9

8.1

2.83

3

8.5

2.83

Kvols-2A

56

04/04/2012

04-04-12 16:00

1973 Flowline

7

21

3.00

3.4

10.1

3.00

4

10.5

2.63

Kvols-2A

56

04-04-12 07:00

1892 Flowline

6

17

2.83

2.9

8.1

2.83

Kvols-2A

57

05-04-12 15:00

2130 Flowline

5

13

2.60

2.4

6.2

2.60

5

6.5

1.30

Kvols-2A

57

05-04-12 07:15

2092 Flowline

6

17

2.83

2.9

8.1

2.83

Kvols-2A

58

06-04-12 16:00

2305 Flowline

6

16

2.67

2.9

7.7

2.67

6

8

1.33

Kvols-2A

58

06-04-12 07:20

2237 Flowline

5

13

2.60

2.4

6.2

2.60

Kvols-2A

58

06-04-12 03:30

2200 Flowline

3

8

2.67

3.0

8.0

2.67

Kvols-2A

59

07-04-12 16:30

2420 Flowline

5

16

3.20

2.4

7.7

3.20

5

8

1.60

Kvols-2A

59

07-04-12 07:00

2237 Flowline

6

19

3.17

2.9

9.1

3.17

Kvols-2A

60

08-04-12 14:00

2516 Flowline

6

22

3.67

2.9

10.5

3.67

6

11

1.83

Kvols-2A

60

08-04-12 08:40

2487 Flowline

6

17

2.83

2.9

8.1

2.83

Kvols-2A

61

09-04-12 18:00

2644 Flowline

5

17

3.40

2.4

8.1

3.40

5

8.5

1.70

Kvols-2A

61

09-04-12 07:20

2610 Flowline

5

17

3.40

2.4

8.1

3.40

Kvols-2A

62

10-04-12 15:10

2696 Flowline

2.5

10.5

4.20

2.50

10.50

4.20

2.5

10.5

4.20

Kvols-2A

62

10-04-12 06:50

2680 Flowline

2.5

8

3.20

2.50

8.00

3.20

Kvols-2A

63

11-04-12 15:00

2709 Flowline

3

11.5

3.83

3.00

11.50

3.83

3

11.5

3.83

Kvols-2A

63

11-04-12 08:15

2709 Flowline

2.5

8.5

3.40

2.50

8.50

3.40

Kvols-2A

63

11-04-12 02:05

2708 Flowline

2.5

9

3.60

2.50

9.00

3.60

24/03/2012

31/03/2012

01/04/2012

05/04/2012

06/04/2012

07/04/2012

08/04/2012

09/04/2012

10/04/2012

11/04/2012

Dybde Prøve(m)
tagning

Ukorrigerede data bilag
PPP
10 sec
10
10
gel
min
min
(Pa)
gel
gel /
(Pa) 10 sec
gel
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10 sec
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(Pa)

10
min
gel
(Pa)

10
min
gel /
10 sec
gel
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Boring

FSR
#

Dybde Prøve(m)
tagning

Ukorrigerede data bilag
PPP
10 sec
10
10
gel
min
min
(Pa)
gel
gel /
(Pa) 10 sec
gel

Korrigerede data bilag
PPP
10 sec
10
10
gel
min
min
(Pa)
gel
gel /
(Pa) 10 sec
gel

Dato

Dato & tid

12/04/2012

12-04-12 14:00

2718 Flowline

3

9.5

3.17

3.00

9.50

3.17

12-04-12 08:30

2718 Flowline

3

10

3.33

3.00

10.00

3.33

13-04-12 15:00

2718 Pit

3

9.5

3.17

3.00

9.50

3.17

13-04-12 07:45

2718 Flowline

6

12

2.00

2.87

12.00

4.18

14-04-12 17:00

2718 Pit

3

11.5

3.83

3.00

11.50

3.83

14-04-12 08:00

2718 Flowline

2.5

11

4.40

2.50

11.00

4.40

15-04-12 16:00

2718 Pit

3

13

4.33

3.00

13.00

4.33

15-04-12 08:30

2718 Pit

3

12.5

4.17

3.00

12.50

4.17

16-04-12 16:00

2718 Pit

3.5

13

3.71

3.50

13.00

3.71

16-04-12 08:00

2718 Flowline

4

14

3.50

4.00

14.00

3.50

17-04-12 17:00

2718 Pit

3.5

14.5

4.14

3.50

14.50

4.14

17-04-12 08:00

2718 Pit

3.5

14

4.00

3.50

14.00

4.00

18-04-12 17:15

2718 Pit

3.5

14.5

4.14

3.50

14.50

4.14

18-04-12 09:00

2718 Pit

3.5

14.5

4.14

3.50

14.50

4.14

19-04-12 17:15

2718 Pit

7

14

2.00

3.35

14.00

4.18

Kvols-2A

64

Kvols-2A

64

Kvols-2A

65

Kvols-2A

65

Kvols-2A

66

Kvols-2A

66

Kvols-2A

67

Kvols-2A

67

Kvols-2A

68

Kvols-2A

68

Kvols-2A

69

Kvols-2A

69

Kvols-2A

70

Kvols-2A

70

Kvols-2A

71

Kvols-2A

71

19-04-12 13:00

2718 Pit

7

15

2.14

3.35

15.00

4.48

Kvols-2A

72

20/04/2012

20-04-12 17:00

2718 Pit

3

14

4.67

3.00

14.00

Kvols-2A

73

21/04/2012

21-04-12 16:30

2718 Flowline

3

14

4.67

3.00

Kvols-2A

73

21-04-12 08:30

2718 Pit

3

13

4.33

Kvols-2A

74

22-04-12 16:00

2718 Pit

3.5

14.5

Kvols-2A

74

22-04-12 08:00

2718 Pit

3

Kvols-2A

75

23-04-12 16:15

2718 Flowline

Kvols-2A

75

23-04-12 09:30

Kvols-2A

76

Kvols-2A

76

Kvols-2A

77

Kvols-2A

77

Kvols-2A

78

Kvols-2A

78

Kvols-2A

79

Kvols-2A

79

Kvols-2A

80

Kvols-2A

81

Kvols-2A

81

Kvols-2A

82

Kvols-2A

82

Kvols-2A

83

Kvols-2A

84

Data fra bilag VVV.1
10 sec
gel
(Pa)

10
min
gel
(Pa)

10
min
gel /
10 sec
gel

3

9.5

3.17

3

9.5

3.17

3

11.5

3.83

3

13

4.33

3.5

13

3.71

3.5

14.5

4.14

3.5

14.5

4.14

3.5

14

4.00

4.67

3

14

4.67

14.00

4.67

3

14

4.67

3.00

13.00

4.33

4.14

3.50

14.50

4.14

3.5

14.5

4.14

14.5

4.83

3.00

14.50

4.83

3.5

14.5

4.14

3.50

14.50

4.14

3.5

14.5

4.14

2718 Flowline

3

15

5.00

3.00

15.00

5.00

24-04-12 16:45

2718 Flowline

3.5

15

4.29

3.50

15.00

4.29

3.5

15

4.29

24-04-12 09:00

2718 Pit

3.5

15

4.29

3.50

15.00

4.29

25-04-12 16:30

2718 Flowline

3.5

16

4.57

3.50

16.00

4.57

3.5

16

4.57

25-04-12 08:00

2718 Flowline

3.5

15.5

4.43

3.50

15.50

4.43

26-04-12 15:00

2718 Flowline

3.5

16

4.57

3.50

16.00

4.57

3.5

16

4.57

26-04-12 08:15

2718 Flowline

3.5

15

4.29

3.50

15.00

4.29

27-04-12 15:00

2718 Flowline

5.5

16.5

3.00

5.50

16.50

3.00

5.5

16.5

3.00

27-04-12 08:00

2718 Flowline

5.5

16.5

3.00

5.50

16.50

3.00

28/04/2012

28-04-12 10:00

2718 Pit

5

17

3.40

5.00

17.00

3.40

5

17

3.40

29/04/2012

29-04-12 15:00

2718 Pit

5

16.5

3.30

5.00

16.50

3.30

5

16.5

3.30

29-04-12 09:00

2718 Flowline

4.5

15.5

3.44

4.50

15.50

3.44

30-04-12 15:00

2718 Flowline

4.5

15

3.33

4.50

15.00

3.33

4.5

15

3.33

30-04-12 08:30

2718 Flowline

4

14.5

3.63

4.00

14.50

3.63

01/05/2012

01-05-12 11:00

2718 Pit

4

14.5

3.63

4.00

14.50

3.63

4

15

3.75

02/05/2012

02-05-12 15:00

2718 Flowline

3.5

14

4.00

3.50

14.00

4.00

3.5

14

4.00

13/04/2012

14/04/2012

15/04/2012

16/04/2012

17/04/2012

18/04/2012

19/04/2012

22/04/2012

23/04/2012

24/04/2012

25/04/2012

26/04/2012

27/04/2012

30/04/2012
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Boring

FSR
#

Kvols-2A

84

Kvols-2A

85

Kvols-2A

85

Kvols-2A

86

Kvols-2A

86

Kvols-2A

87

Kvols-2A

87

Kvols-2A

88

Kvols-2A

88

Kvols-2A

89

Kvols-2A

Dato

Dato & tid

Dybde Prøve(m)
tagning

Ukorrigerede data bilag
PPP
10 sec
10
10
gel
min
min
(Pa)
gel
gel /
(Pa) 10 sec
gel

Korrigerede data bilag
PPP
10 sec
10
10
gel
min
min
(Pa)
gel
gel /
(Pa) 10 sec
gel

02-05-12 09:00

2718 Pit

4

14

3.50

4.00

14.00

3.50

03-05-12 15:00

2718 Flowline

4

15.5

3.88

4.00

15.50

3.88

03-05-12 08:00

2718 Flowline

3.5

13.5

3.86

3.50

13.50

3.86

04-05-12 15:00

2718 Flowline

4

16

4.00

4.00

16.00

4.00

04-05-12 09:00

2718 Pit

3.5

14

4.00

3.50

14.00

4.00

05-05-12 15:00

2718 Pit

4.5

17

3.78

4.50

17.00

3.78

05-05-12 09:00

2718 Pit

5.5

21

3.82

5.50

21.00

3.82

06-05-12 14:30

2718 Flowline

3.5

16

4.57

3.50

16.00

4.57

06-05-12 09:00

2718 Pit

4

16.5

4.13

4.00

16.50

4.13

07-05-12 15:00

2718 Flowline

4

15.5

3.88

4.00

15.50

3.88

89

07-05-12 09:00

2718 Pit

3.5

10.5

3.00

3.50

10.50

3.00

Kvols-2A

89

07-05-12 07:00

2718 Flowline

5.5

22

4.00

5.50

22.00

4.00

Kvols-2A

90

08-05-12 14:00

2718 Flowline

3

15.5

5.17

3.00

15.50

5.17

Kvols-2A

90

08-05-12 08:00

2718 Flowline

3.5

16

4.57

3.50

16.00

4.57

Kvols-2A

91

09-05-12 14:30

2718 Flowline

2.5

13

5.20

2.50

13.00

5.20

Kvols-2A

91

09-05-12 07:30

2718 Flowline

2.5

11.5

4.60

2.50

11.50

4.60

Kvols-2A

92

10-05-12 14:45

2718 Flowline

3

14.5

4.83

3.00

14.50

4.83

Kvols-2A

92

10-05-12 08:20

2718 Flowline

3

14.5

4.83

3.00

14.50

4.83

Kvols-2A

93

11-05-12 14:10

2744 Flowline

2.5

9.5

3.80

2.50

9.50

3.80

Kvols-2A

93

11-05-12 08:20

2733 Flowline

2.5

9

3.60

2.50

9.00

3.60

Kvols-2A

94

12-05-12 14:00

2774 Flowline

5.5

7.5

1.36

2.63

7.50

2.85

Kvols-2A

94

12-05-12 07:20

2766 Flowline

2.5

7.5

3.00

2.50

7.50

3.00

Kvols-2A

95

13-05-12 15:00

2788 Flowline

2.5

9

3.60

2.50

9.00

3.60

Kvols-2A

95

13-05-12 07:10

2787 Flowline

2.5

9.5

3.80

2.50

9.50

3.80

Kvols-2A

96

14/05/2012

14-05-12 10:00

2788 Pit

2.5

8.5

3.40

2.50

8.50

Kvols-2A

97

15/05/2012

15-05-12 13:50

2788 Flowline

2.5

9.5

3.80

2.50

Kvols-2A

98

16/05/2012

16-05-12 14:00

2788 Flowline

2.5

9

3.60

Kvols-2A

98

16-05-12 08:20

2788 Flowline

2.5

10

Kvols-2A

99

17-05-12 14:00

2788 Pit

2.5

Kvols-2A

99

17-05-12 08:45

2788 Flowline

Kvols-2A

100

18/05/2012

18-05-12 08:15

Kvols-2A

101

19/05/2012

Kvols-2A

101

Kvols-2A

102

Kvols-2A

102

Kvols-2A

103

Kvols-2A

103

Kvols-2A

104

03/05/2012

04/05/2012

05/05/2012

06/05/2012

07/05/2012

08/05/2012

09/05/2012

10/05/2012

11/05/2012

12/05/2012

13/05/2012

17/05/2012

20/05/2012

21/05/2012

22/05/2012

Data fra bilag VVV.1
10 sec
gel
(Pa)

10
min
gel
(Pa)

10
min
gel /
10 sec
gel

4

16

4.00

4

16

4.00

4.5

17

3.78

3.5

16

4.57

4

15.5

3.88

3

15.5

5.17

2.5

13

5.20

3

15

5.00

2.5

9.5

3.80

2.5

7.5

3.00

2.5

9

3.60

3.40

2.5

8.5

3.40

9.50

3.80

2.5

9.5

3.80

2.50

9.00

3.60

2.5

9

3.60

4.00

2.50

10.00

4.00

9.5

3.80

2.50

9.50

3.80

2.5

9.5

3.80

2.5

9

3.60

2.50

9.00

3.60

2788 Pit

2.5

9.5

3.80

2.50

9.50

3.80

2.5

9.5

3.80

19-05-12 14:30

2788 Flowline

2.5

11

4.40

2.50

11.00

4.40

2.5

11

4.40

19-05-12 08:00

2788 Flowline

2.5

12

4.80

2.50

12.00

4.80

20-05-12 15:00

2788 Flowline

3

9

3.00

3.00

9.00

3.00

3

9

3.00

20-05-12 08:30

2788 Pit

2.5

8.5

3.40

2.50

8.50

3.40

21-05-12 15:00

2788 Pit

3

11.5

3.83

3.00

11.50

3.83

3

11.5

3.83

21-05-12 08:00

2788 Flowline

3.5

12

3.43

3.50

12.00

3.43

22-05-12 10:30

2788 Pit

3.5

11

3.14

3.50

11.00

3.14

3.5

11

3.14
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Boring

FSR
#

Dato

Dato & tid

Dybde Prøve(m)
tagning

Kvols-2A

105

23/05/2012

23-05-12 15:00

2788 Pit

Kvols-2A

105

23-05-12 08:00

Kvols-2A

106

24/05/2012

Kvols-2A

107

Kvols-2A

108

Kvols-2A

Ukorrigerede data bilag
PPP
10 sec
10
10
gel
min
min
(Pa)
gel
gel /
(Pa) 10 sec
gel

Korrigerede data bilag
PPP
10 sec
10
10
gel
min
min
(Pa)
gel
gel /
(Pa) 10 sec
gel

Data fra bilag VVV.1
10 sec
gel
(Pa)

10
min
gel
(Pa)

10
min
gel /
10 sec
gel

3.5

12

3.43

3.50

12.00

3.43

3.5

12

3.43

2788 Flowline

4

13.5

3.38

4.00

13.50

3.38

3.5

12

3.43

24-05-12 15:00

2788 Pit

4

16

4.00

4.00

16.00

4.00

4

16

4.00

25/05/2012

25-05-12 11:00

2664 Pit

3

9

3.00

3.00

9.00

3.00

3

9

3.00

26/05/2012

26-05-12 14:00

2673 Pit

3

10

3.33

3.00

10.00

3.33

3

10

3.33

108

26-05-12 08:30

2668 Flowline

3

12.5

4.17

3.00

12.50

4.17

Kvols-2A

108

26-05-12 01:15

2664 Flowline

3

12

4.00

3.00

12.00

4.00

Kvols-2A

109

27-05-12 15:00

2676 Pit

4

12.5

3.13

4.00

12.50

3.13

4

12.5

3.13

Kvols-2A

109

27-05-12 09:00

2676 Flowline

3

9

3.00

3.00

9.00

3.00

Kvols-2A

110

28-05-12 15:00

2682 Flowline

3.5

15

4.29

3.50

15.00

4.29

3.5

15

4.29

Kvols-2A

110

28-05-12 08:00

2681 Flowline

5

18

3.60

5.00

18.00

3.60

Kvols-2A

111

29-05-12 15:00

2687 Pit

4

22

5.50

4.00

22.00

5.50

4

22

5.50

Kvols-2A

111

29-05-12 08:00

2687 Flowline

4.5

29

6.44

4.50

29.00

6.44

Kvols-2A

112

30-05-12 15:00

2687 Pit

4.5

26

5.78

4.50

26.00

5.78

4.5

26

5.78

Kvols-2A

112

30-05-12 08:00

2687 Flowline

3

16

5.33

3.00

16.00

5.33

Kvols-2A

113

31/05/2012

31-05-12 15:00

2687 Pit

4.5

27

6.00

4.50

27.00

6.00

4.5

27

6.00

Kvols-2A

114

01/06/2012

01-06-12 15:00

2690 Flowline

4.5

27

6.00

2.15

27.00

12.53

2

3

1.50

Kvols-2A

115

02/06/2012

02-06-12 13:20

2697 Flowline

2

6

3.00

2.00

6.00

3.00

2

6

3.00

Kvols-2A

115

02-06-12 07:20

2692 Flowline

2

5.5

2.75

2.00

5.50

2.75

Kvols-2A

116

03-06-12 16:50

2701 Pit

3

10

3.33

3.00

10.00

3.33

3

10

3.33

Kvols-2A

116

03-06-12 06:35

2701 Flowline

3.5

9

2.57

3.50

9.00

2.57

Kvols-2A

117

04-06-12 16:30

2714 Pit

2.5

9

3.60

2.50

9.00

3.60

3

9

3.00

Kvols-2A

117

04-06-12 07:50

2714 Pit

2.5

9

3.60

2.50

9.00

3.60

Kvols-2A

118

05/06/2012

05-06-12 17:00

2714 Pit

2.5

8

3.20

2.50

8.00

3.20

3

8

2.67

Kvols-2A

120

07/06/2012

07-06-12 11:00

2714 Pit

3

10

3.33

3.00

10.00

3.33

3

10

3.33

Kvols-2A

122

09/06/2012

09-06-12 10:00

2714 Pit

4

10

2.50

4.00

10.00

2.50

4

10

2.50

Kvols-2A

123

10/06/2012

10-06-12 14:00

2714 Pit

2.5

8

3.20

2.50

8.00

3.20

2.5

8

3.20

Kvols-2A

123

10-06-12 01:45

2714 Flowline

27/05/2012

28/05/2012

29/05/2012

30/05/2012

03/06/2012

04/06/2012

3
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Farve

Forklaring

Rapport

Blue

10 sek gel-værdier er ikke korrekt I bilag PPP, men korrigeret I bilag AA.
De er korrigeret i 'Korrigerede data bilag PPP' for 10 sek gel

19.04.12 (1); 19.04.12 (2); 12.05.12 (1); 01.06.12 (1)

Orange

10 sek gel og 10 min gel-værdier i 3. mudcheck i rapport 58 er allerede
korrigeret selvom de andre to mudchecks er ikke-korrigeret. De er
korrigeret i 'Korrigerede data bilag PPP' for 10 sek gel og 10 min gel

06.04.12 (3)

Pink

10 sek gel-værdi er ikke korrigeret. Den er korrigeret i 'Korrigerede data
bilag PPP' for 10 sek gel

13.04.12 (2)

Purple

Red

Green

10 sek gel korrektion ikke foretaget I bilag AA og bilag VVV.1 fra
05.04.12 (1); 05.04.12 (2); 06.04.12 (1); 06.04.12 (2);
05.04.12 - 09.04.12. De er korrigeret i 'Korrigerede data bilag PPP' for 10 07.04.12 (1); 07.04.12 (2); 08.04.12 (1); 08.04.12 (2);
sek gel
09.04.12 (1); 09.04.12 (2)
Nye datapunkter

03.03.12

Data fra bilag VVV.1 stemmer ikke overens med korrigerede værdier

01.06.12
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4

Ordforklaring

Annulus
Området mellem borestrengen og borehulsvæggen.

Balling
Se ’gumbo’
BHA
Bottom Hole Assembly (BHA) er den nedre del af borestrengen, hvor borekrone, motor, div logging tools,
vægtrør m.v. er samlet.

Bit/borekrone
En bit (borekrone) er placeret for enden af den roterende borestreng, hvorved der bores nyt hul. Bits kan
være diamant-, rullemejsler eller PDC-bits:
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Cavings
Fragmenter der falder af borehulsvæggen pga. ustabilitet eller sprækker i formationerne. Da cavings, i
modsætning til borespåner, ikke er dannet af borekronen, repræsenterer de typisk en yngre formation,
lokaliseret højere oppe i borehullet, end de borespåner der transporteres op under boringen. Hvis man
gennemborer en længere sektion med ustabil formation, kan der imidlertid komme cavings samtidig med
borespånerne fra den samme formation, og disse skelnes således fra hinanden ved deres forskellige
størrelse (borespåner har ensartet størrelse mens cavings varierer i størrelse fra ganske små til adskillige
cm lange) samt deres facon (borespåner vil have ensartet facon der afhænger af den anvendte type af
borekrone, mens cavings kan have mange forskellige former og strukturer).
Completion
Completion er den process, hvor boringen gøres klar til produktion eller injektion.
Completion fluid
Completion fluid er den væske, som pumpes ned i boringen, efter selve boringen er færdiggjort, og man er
klar til completion og efterfølgende test af boringen. Formålet med completion fluid er primært at
minimere reservoirskader samt kontrollere reservoirtrykket. I tilfælde, hvor completion fluid er i
forbindelse med formationen, kan der i tillæg være krav omkring inhibering af formationen.
Completion fluid indeholder ingen, eller meget få, faste partikler. De faste partikler kan ødelægge
formationen eller sætte sig fast i udstyr, der installeres i boringen samt i produktionsfaciliteter og dermed
reducere boringens ydeevne.
Completion udstyr
Udstyr som installeres i forbindelse med completion. Dette kan være rør, pumper, pakninger m.v. Udstyret
vil sædvanligvis sidde i boringen under hele produktions-/injektionsfasen.
Diagenese
Proces der ændrer sedimenter eller sedimentære bjergarter som funktion af begravelsesdybde (grundet
øget tryk og temperatur).
Kompaktering forårsages af vægten af de overliggende sedimenter, hvorved porøsitet reduceres under
samtidig udpresning af porevæske. Porevæsken kan ydermere reagere kemisk med omgivelserne, hvorved
der kan udfældes mineraler mellem sedimentkornene (cementering).
Diagenese kan også skyldes temperaturstigningen med dybden. På meget stor dybde (fx 10 km) bliver tryk
og temperatur så høje, at diagenesen afløses af metamorfose; grænsen er ikke veldefineret.
Sand omdannes ved diagenese til sandsten og ler til lersten og sidenhen skifer.
Dog leg
Dog legs er et mål for hvor meget brøndsporet ændrer retning (vinkel og retning) inden for et boret interval
og måles i grader per given længde (eksempelvis °/30m). Høje dog legs er dermed en indikation om at
boringen er uensartet eller drejer meget. Normalvis planlægges en boring med en øvre grænse på dog legs
på omkring 3.
Drill-in fluid
En borevæske som kan anvendes til at bore reservoirsektionen uden at beskadige denne. Kan i mange
tilfælde også anvendes som completion fluid.
Drill String Torque Reducers
Komponenter som indsættes i borestrengen og reducerer friktionen imellem borestrengen og foringsrøret.
Drill String Torque Reducers installeres over intervaller med høje dog legs, således at drejningsmomentet
mindskes.
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ECD (Equivalent Circulating Density)
Et mål for det trykfald som er mellem foringsrøret og borestrengen (annulus) + muddervægten.
Effektiv vinkel
Den effektive borevinkel er vinklen som bores med set i forhold til boring vinkelret på formationens
hældning. I nedenstående eksempel er formationens hældning (dip) 12 grader og brøndsporet 35 grader.
Borevinklen øges således fra 35 grader ved boring i vandret aflejret formation til 47 grader ved boring i
formation der hælder 12 grader i samme retning som boringen.

Borevinkel
35°

Formationsvinkel (dip)
12°

Effektiv borevinkel
47°

Fann readings
Disse målinger aflæses på et viskosimeter eller V-G meter, som er et instrument, der anvendes til at måle
viskositet og gelstyrke i boremudder.

Målinger foretages normalt for en række forskellige omdrejninger (3 rpm, 6 rpm, 100 rpm, 100 rpm, 300
rpm og 600 rpm
Filterkage
Et filter, som dannes på indersiden af boringen, af partikler og kemikalier der findes i mudderet.
FIT (Formation Integrity Test) / LOT (Leak Off Test)
Både en FIT og LOT tester styrken og integriteten af en given formation. Når et foringsrør er blevet
installeret, og der skal bores ny formation, udføres der normalvis en FIT eller LOT. Dette gøres ved at
formationen udsættes for tryk indtil et givent punkt (FIT) eller indtil formationen begynder at åbne sig
(LOT).
Flokkulering
Visse molekyler aggregerer, dvs. klæber sammen/klumper, på grund af forskelle i ladninger eller
hydrofobicitet på overfladen. Når en samling af aggregerede molekyler når en vis størrelse, bliver de
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uopløselige og fælder ud. Hvis dette er noget molekylerne gør af sig selv, kaldes det koagulering, og hvis det
kræver et andet molekyle, er det flokkulering. Det faciliterende stof i flokkuleringen kaldes en flokkulant.
Udfældningen ved flokkulering kommer af, at den samlede molekylvægt når det punkt, hvor molekylerne
bliver uopløselige.
Flokkulering af partikler/molekyler/ioner
med positive og negative ladninger på
overfladen

Fluid loss
Fluid loss er et mål for effektiviteten af filterkagen og beskriver mængden af væske, der kan trænge
gennem denne, som et resultat af differentialtrykket mellem formationen og den hydrostatiske
muddersøjle.
Friktionskoefficient
Når to legemer bevæger sig i forhold til hinanden, mens de presses imod hinanden, viser friktionen sig som
en kraft, der trækker modsat den retning legemerne bevæger sig i. Denne friktionskraft hæmmer
bevægelsen, og optager derved en vis mængde af den energi ud af det mekaniske arbejde, der udføres ved
at bevæge legemerne.
Gumbo
Term for blødt ler som klæber til komponenter i BHA’en – ofte til borekronen eller stabilizers. Opstår når
der bores igennem lerholdige formationer, hvis boremudderet ikke er justeret til at opløse leret, det
værende f.eks. ved tilsætning af lime. Når det bløde ler klæber til og pakker af omkring BHA komponenter
og borekronen (balling) kan det bl.a. være kritisk for boreydeevnen, retningsorienteret boring og give
problemer når borestrengen skal trækkes ud af hullet.
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HGS (high gravity solids)
Partikler med massefylde >3 g/cm3, som er inerte.
High side
Den øvre side (oversiden eller ’loftet’) af et brøndspor.

Inert
Betegnelse for et stof, som er til stede i en reaktionsblanding uden at reagere.
Inhiberende/inhibitiv
Inhiberende/inhibitiv betegner en tilstand, hvor der udvises en hæmmende virkning. Dette kan eksempelvis
være boremudders inhiberende effekt, som betyder den potentielle skadelige effekt bliver reduceret
Kation-udskiftningskapacitet
Et udtryk for formationens egenskaber og sammensætning. Proces, hvori de positivt ladede kationer
udbyttes, hvorpå der sidder negativt ladede atomgrupper.
Key seating
Key seatings er udvaskninger eller slid på formationen og ses ofte når der bores igennem formationer med
forskellig styrke.
Klastisk
Sedimentær bjergart, der består af fragmenter (brudstykker og korn) fra andre bjergarter. Eksempelvis
sandsten og lerskifer.
Ledges
Hvis en boreassembly roteres og enten er stillestående eller bevæges over det samme interval i en længere
periode, vil det resultere i at boreassemblien arbejdes ind i formationen på boringens low side, og der
dannes en afsats/kant, der hvor borekronen stopper.
LGS (low gravity solids)
Partikler med massefylde < 3 g/cm3. Disse kan være reaktive (polymer, bentonite, reactive ler m.fl.). Det
kan ligeledes være inerte formationer som sand- eller kalksten

30

4 – Ordforklaring

Lime
Calciumhydroxid [Ca(OH)2]. Stærkt basisk kemikalie der anvendes som tilsætning til både olie- og
vandbaseret borevæske med henblik på bl.a. øgning af pH værdi og mindskning af korrosion. Kaldes også
læsket kalk og anvendes i mørtel.
Leak off
Se FIT (Formation Integrity Test) / LOT (Leak Off Test)
Low side
Den nedre del (undersiden eller ’gulvet’) af et brøndspor.

Lubrikeret
Lubrikering forekommer, når der eksempelvis trækkes ud af hullet, og der pumpes ved lav rate, således at
man sikrer boremudderet er i bevægelse (gel-styrken mindskes), og at der ikke skabes undertryk under
blokeringer i BHA’en.
MBT (Methylene Blue dye Test)
MBT er anvendt til at bestemme kation-udskiftningskapaciteten af faste partikler i boremudderet. Kun de
reaktive dele af lerpartiklerne er involveret i testen og materialer såsom baryt er ikke inkluderet.
Newtonsk væske
En newtonsk væske, er en væske med ligefrem proportionalitet mellem produktets "sejhed" og den
spænding, det kræver at foretage forskydninger i væsken. Det gælder for de fleste væsker, som er
homogene, at de også er newtonske. For newtonske væsker gælder det, at viskositeten er uafhængig af,
hvor hurtig man rører rundt i den.
Operatør
Operatøren er den virksomhed, som udøver efterforskningen eller produktionen på rettighedshaverens
vegne. Typisk vil operatøren være en af de virksomheder, der er rettighedshaver til tilladelsen.
Pack-off
En tilstand, hvor annulus er lukket på grund af borespåner og der kan derved ikke cirkuleres.
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Palæogeografi
Retning indenfor geologien der beskæftiger sig med fordelingen af land og hav i fortiden.
Permeabilitet
Gennemtrængelighed for en gas eller væske i et porøst medium (f.eks. sand), som følge af en trykforskel.
Renseassembly
En renseassembly bruges til at oprense boringen eller til at skabe passage igennem en sektion.
En renseassbmely benyttes oftest, hvis et foringsrør ikke kan komme til bunden og må trækkes ud igen. Så
benyttes en renseassembly til at oprense og/eller skabe passage i den sektion, som foringsrøret ikke kan
passere.
Reologi
Videnskabelig retning inden for fysik der beskæftiger sig med strømning og deformation af materialer, der
har både faste og flydende egenskaber. I forbindelse med boremudder drejer reologi sig om hvorledes
mudderet opfører sig med hensyn til viskositet, gel m.v.
Rettighedshaver
Rettighedshaveren er den virksomhed eller gruppe af virksomheder, der har en tilladelse til efterforskning
og indvinding af kulbrinter fra undergrunden.
Screens
En del af completion udstyr, som anvendes over reservoir til at modvirke eksempelvis produktion af sand.
Shear rate
Et mål for, hvor meget væskepartiklerne bevæger sig i forhold til hinanden (sejhed). Se også Shear stress.
Shear stress
Forskydningsspændinger i forbindelse strømmende væske.
For visse typer væsker (newtonsk) gælder det at:
Shear stress = viskositet x shear rate
Sidetrack
En boring som foretages fra en eksisterende boring. Boringen afbøjes således brøndsporet kommer til at
ligge en vis afstand fra den gamle boring.
Sliding mode
Når der bores uden rotation af borestrengen, men alene med motor således der kan udføres
retningsboring.
Smektit
Et lermineral som kendetegnes af en kraftig udvidelse ved fugt og kraftig sammentrækning ved tørke. På
smektitiske jorde resulterer sammentrækningen i store sprækker, hvor planterødderne let kan trænge ned i
jorden. Ved fugt udvider jorden sig, hvorved sprækkerne forsvinder.
Bentonit indeholder smektit - eksempelvis indeholder ”Wyoming bentonites” ca. 88 volumen procent
smektit.
Stabilizer
En BHA komponent som har en yderdiameter tæt på størrelsen af det borede hul. Dette stabiliserer BHA’en
og giver en vis form for kontrol med hvorledes BHA’en agerer på eksempelvis højere eller lavere vægt på
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borekronen. Hvis en BHA ikke er ordentligt centraliseret, vil den hvile for meget imod boringens low side,
og vanskeliggøre retningsbestemt boring.
Stuck pipe/liner
Fastsiddende udstyr som sidder i en boring.
Surge & swab
Trykpåvirkninger som forekommer i forbindelse med at borestrengen flyttes op eller ned. Borekronen vil
virke som et stempel, og der vil forekomme positiv trykpåvirkning, når strengen flyttes ned i hullet og
negativ trykpåvirkning, når strengen flyttes ud af hullet.
Tight hole
Dette er et udtryk, som anvendes, når det eksempelvis er svært at trække ud af eller køre ind i hullet på
grund af hulproblemer.
Toolface
Et udtryk for hvilken retning / vinkel der bores. Toolface anvendes af under retningsboring således det
planlagte brøndspor kan følges.
Tool joints
Gevindsamlinger på borerøret, som sidder i hver ende af et borerør. For at den indre diameter i røret skal
forblive konstant, således at flowet af boremudder ikke forstyrres, er gevindsamlingerne lavet, så den ydre
diameter af røret bliver større. Eksempelvis er ydderdiameteren på et 5-1/2” borerør 5-1/2”, men ved
gevindsamlingerne er det betydelig større, oftest omkring 7” alt afhængig af typen af gevindet.

Tortuositet
Et udtryk for hvorledes brøndsporet snor sig langs boringen. Generelt vil mere aggressiv retningsboring
forårsage større tortuositet.
Underreamer
Udstyr der kan sættes i borestrengen, som gør hullet større ved hjælp af arme som kan åbnes og lukkes
afhængig af kravene. Eksempel på underreamer:

Viskositet
Beskriver de kræfter, der opstår, når væskepartiklerne bevæger sig i forhold til hinanden. Der er ikke nogen
viskositetskraft, hvis væskelagene ikke bevæger sig i forhold til hinanden. Beskrivelse af væskepartiklernes
ndbyrdes hastighed gøres ved hjælp af begrebet Shear rate. Se også Shear stress.
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