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vegatan 12, 223 62 Lund, Sverige. E-post: fredrikke_syversen@hotmail.com. 

Denne oppgaven omhandler en sedimentologisk tolkning av sen juraiske avsetninger i Trollfeltet, lokalisert ca 80 

kilometer nordvest for Bergen.  

    Studiet baseres på Det Norske Oljedirektoratets publiserte logginformasjon, bestående av digitale 

kjernefotografier, logger og rapporter i forbindelse med boringer. De undersøkte brønnene befinner seg på Troll 

Vest – feltet, i blokk 31/2. Brønnene utgjøres av 31/2-3, 31/2-7, 31/2-9 og 31/2-11. Sammen tegner disse brønnene 

to profiler, en i NV-SØ retning og en i NØ-SV retning.  

    Trollfeltet ligger på Horda plattformen, hvilket er en del av den grabenstrukturen som i dag utgjør de nordlige 

delene av Nordsjøen. Området har i fra trias til slutten av jura vært dominert av ekstensjon og termal innsynkning.  

    Studiet av kjernene har ført fram til en inndeling i fire ulike fasciesassosiasjoner. Disse fire utgjøres av lav 

energiske -, middels energiske – og høy energiske marine forhold, samt stormavsetninger. De delene som kobles til 

middels energiske marine forhold er gjennomgående svært bioturberte, hvilket vanskeliggjorde arbeidet med å 

utskille primære strukturer. I de høy energiske forholdene derimot, har storskala kryssjiktninger og lamineringer 

kunnet utskilles. Stormavsetningene karakteriseres av grusinnslag og kullfragmenter, i visse deler av kjernene også 

av plantedebris.  

    Disse fasciesassosiasjonene er typiske for et strand – og sokkelmiljø, hvorav de lav energiske avsetningene kan 

kobles til sistnevnte. De middels – og høy energiske derimot, kan settes i sammenheng med nedre, respektive øvre, 

deler av strandsonen, med tilhørende overganger.  

De fire nevnte brønnene blir også korrelert i forhold til hverandre, med hensyn på dybde og tidsperiode.  

    Alle brønnene viser gradvise oppgrovingssekvenser, og dermed også en senkning av relativt havnivå. Denne 

havnivåsenkningen settes her i sammenheng med områdets tektoniske påvirkning på sedimentasjonsmengde, 

relative akkumulasjonsrom.  
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English abstract  

Fredrikke Syversen 

Syversen, F., 2010: SenJuraiske Avsetninger i Troll Feltet. Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, 20 pp. 

15 ECTS credits. 

Keywords:  Sedimentology, Troll Field, fascies associations, beach, shelf environment. 

Syversen Fredrikke, Department of Earth and Ecosystem Sciences, Division of geology, Lund University, Sölvega-

tan 12, SE-223 62 Lund, Sweden. E-mail: fredrikke_syversen@hotmail.com. 

This study treats late Jurassic deposits in the Troll field, located 80 km northwest of Bergen. The study is based on 

well information, published by the Norwegian Petroleum Directorate, consisting of digital core photos, logs and 

drilling reports. The investigated wells are located in the Troll Vest field, and consists of wells number 31/2-3, 31/2

-7, 31/2-9 and 31/2-11.  The wells illustrate two profiles: one in the northwest-southeast direction, and one in the 

northeast-southwest. The Troll field is situated on the Horda platform, which is a part of a larger graben structure in 

the north North Sea. During early Triassic to late Jurassic this area has been dominated by thermal subsidence and 

extension. 

    The core studies have resulted in a classification of four different fascies associations. These four are consisting 

of low-, middle- and high energy marine conditions, together with storm deposits. The parts who can be linked to 

middle energy conditions are extremely bioturbated, which complicated the identification of primary structures. In 

the high energy conditions, on the other hand, big scale cross stratifications and laminations can be sorted out.  The 

storm deposits are known by elements of gravel, coal and plant debris.   

These fascies associations are typical for a beach- and shelf environment, where the low energy deposits can be 

related to the latter. The middle- and high energy conditions however, can be connected to the foreshore and near-

shore part of the beach, with transition zones.  

    All wells show gradual upward coarsening sequences, and therefore also a lowering of relative sea level. This 

lowering is probably related to tectonic influence on sedimentation rate relative to the accomodation space.  
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1 Introduksjon 
 
 
1.1 Bakgrunn 
 
Trollfeltet er et grundig undersøkt område med hensyn 
på blant annet tektonikk og reservoaregenskaper. De 
seinjuraiske avlagringene har vært gjenstand for man-
ge sedimentologiske undersøkelser og tolkninger siden 
Norske Shell først fikk tildelt blokk 31/2 i 1979 
(Statoil 2007). Denne oppgaven har som målsetting å 
undersøke de seinjuraiske avlagringene i fire brønner i 
ovennevnte blokk, beliggende nordvest i feltet. Dette 
for så å kunne korrelere de fire og beskrive områdets 
geologi,  avlagringer og avsetningsmiljø.   
 

 

1.2 Data  

 
Studiet av Trollfeltet er basert på kjerner, loggdata, 
utgitte eksamensoppgaver og tidligere publiserte artik-
ler. Brønn 31/2-3 ligger langt sør, mens de resterende 
(31/2-7, 31/2-9 og 31/2-11) er lokalisert mot vest 
(fig.1). Brønndata er hentet i fra det norske Oljedirek-
toratets hjemmesider, hvor det også foreligger digitale 
bilder av kjernene. Under utvelgelsen av de fire 
brønnene var det tilgjengelig data, samt brønnenes 
plassering, som lå til grunn for hvilke brønner som ble 
utvalgt. Disse brønnene gir sammenlagt en god regio-

nal dekning for området. 
  Det hadde vært ønskelig å undersøke en femte 
brønn (eksempelvis 31/2-15), men tilgjengelig doku-
mentasjon var her ufullstendig.  
 

 

1.3 Trollfeltet 
 
 
Trollfeltet ligger om lag 80 kilometer nordvest for 
Bergen (fig. 3) og dekker et område på ca 700 kvadrat-
kilometer (Johannessen og Nöttvedt 2006). Det strek-
ker seg over blokkene 31/2, 31/3, 31/5 og 31/6 
(Hellem, Kjemperud og Øvrebø 1989). Vanndybden i 
området spenner seg i fra 290-350 meter, og feltet er 
lokalisert på Horda plattformen, i de østlige, tiltede 
juraiske forkastningsblokkene (fig. 2, 4 og 5) (Hellem, 
Kjemperud og Øvrebø 1989). 
  Hovedreservoaret er Sognefjordformasjonen 
(sen jura), men det er også gjort hydrokarbonfunn i 
Fensfjordformasjonen (midtre jura). Feltet inneholder 
60 prosent av de samlede gassreservene på norsk kon-
tinentalsokkel, og er det største produserende gassfel-
tet til havs i Europa. Det er ansett som verdens 16 
største gassfelt, samt verdens tredje største til havs 
(Energilink 2008). Det er ventet at disse gassreservoa-
rene, 1400 meter under havbunnen, vil kunne produse-
re gass i over 50 år til. Gassproduksjonen har gradvis 
blitt trappet opp, og nådde sitt platånivå i 2002. I følge 
salgsavtalen som er inngått, skal Troll levere gass til 
Vest-Europa fra 1996 til 2022 (A/S Norske Shell 
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Fig. 1: Brønnenes plassering i Troll feltet. De aktuelle brønnene (i fra SV til NØ) er 31/2-11, 31/2-7, 31/2-3, 31/2-9. 
De markerte linjene utgjør de tenkte profilene (figuren er modifisert etter oljedirektoratets webkart). 



 

1990). 
  I denne oppgaven vil fokuset ligge på blokk 
31/2 (Troll Vest), hvor 32 prosent av Troll-feltets re-
server befinner seg. Den ble tildelt Norske Shell as i 
fjerde konsesjonsrunde i 1978, og det ble påvist store 
gassfunn med en underliggende oljesone året etter. De 
tre naboblokkene (31/3, 31/5 og 31/6) ble tildelt Stato-
il, Norsk Hydro og Saga Petroleum i 1983, samme året 
som blokk 31/2 ble erklært kommersielt drivverdig.  
I 1985 ble de fire lisensene samordnet, med det formål 
at feltet skulle utvikles som èn enhet (Statoil 2007).  
 De er nå delt inn i to hovedstrukturer: Troll 

gass og Troll Olje. Statoil overtok som driftsoperatør 
av Troll Øst (Troll gass) i 1996, mens Statoil Hydro 
startet produksjonen av Troll Vest (Troll olje) høsten 
1995 (Statoil 2007). 
  På Troll Vest produseres olje med en gjen-
nomsnittlig produksjon på 400 000 fat per døgn (Traa 
2007). Oljen befinner seg i en 12-26 meter tykk sone 
(Johannessen og Nöttvedt 2006 ). Gassreservene på 
Troll vest er på om lag 317 milliarder standard kubikk-
meter, hvilket tilsvarer Ormen Langefeltet i størrelse.  
På Troll Vest, hvor blokk 31/2 ligger, er det gassen 
som driver oljen oppover. Det er derfor viktig å ikke 

Fig. 2: Profil (se utsnitt fig. 4) over området slik at slektskapet mellom perm-trias- og de juraiske avlagringene 
fremgår, samt de strukturelle hovedelementene med relaterte forkastninger (i fra Færseth og Ravnås, 1998).  
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hente opp disse reservene for tidlig (Traa 2007). 
  Troll Øst har utvinnbare gassreserver på om lag 
979 milliarder standard kubikkmeter, men også der 
finnes det en 0-4 meter tykk oljesone i bunnen 
(Johannessen og Nöttvedt 2006 ). 

 
 

2 Tektonisk og geologisk  
utvikling 

 

 
I løpet av trias ble superkontinentet Pangea splittet 
opp, hvilket førte til en øst-vest orientert rifting av 
kontinentalskorpen i Nordatlanteren. Det sedimentære 
bassenget i Nordsjøen var under perm-trias begrenset 
til en nord-sør orientert fordypning. Den maksimale 
forkastningsaktiviteten var her konsentrert i den østli-
ge delen av det nordlige Nordsjøbassenget, hvor blokk 
31/2 befinner seg (Eriksen 1987). 
 Nordsjø-regionen er en del av den nordvesteu-
ropeiske kontinentalplaten. De tektoniske hovedele-
mentene i den nordlige Nordsjø er Viking graben, Øst 
Shetland bassenget, Horda plattformen og Øst Shet-
land plattformen (fig. 2). Hovedområder for sedimen-
takkumulasjonen var Øst Shetland plattformen og Vi-
king graben, mens den aktuelle blokk 31/2 er lokalisert 
på Horda plattformen (Eriksen 1987). 
 Området er lokalisert i, og omkring, et post- 
kaledonsk grabensystem med en lang ekstensjonshisto-
rie. Det hele startet med strekkingen av den fortykkede 
kaledonske skorpen i devon. Avsetningene i fra devon 
til nåtid ble dannet som en respons på perioder med 
høy tektonisk aktivitet, samt roligere perioder dom-
inert av innsynkning og sedimentasjon (Færseth og 
Ravnås 1998). Det er dette samspillet mellom de to 
ovennevnte strukturelle og deposisjonelle prosessene 
som har hatt stor betydning for utviklingen av 
nordsjøområdet (Fraser et al. 2007). 
 Nordsjøen er et sammensatt forkastningsmøns-
ter, som består av normalforkastninger i nord- nordøst 
og nordvest orientering (fig. 2). De store forkastninge-

Fig. 4: Figuren viser de strukturelle hovedelementene over Nordsjøens nordlige deler. Forkastningssystemet er et 
resultat av perm-trias- og juraiske ekstensjonelle episoder. Linjens posisjon angis i figur 2 (fra Johannessen og Nött-
vedt 2006).  

 Fig. 3: Lokaliseringskart for Trollfeltet. Det stiplede 
området symboliserer Troll Vest, mens det ensfargede 
symboliserer Troll Øst (fritt etter Oljedirektoratets 
webkart). 
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ne utøvde første ordens kontroll på ekstensjon, 
innsynkning, bassenggeometri og sedimentasjon 
(Johannessen og Nøttvedt 2006). 
 Riftingen antas å ha oppstått i perm – trias i 
første omgang, for så å ha blitt reaktivert i mellom-
sein jura (Færseth og Ravnås 1998).  I Perm-trias på-
virket ekstensjonen Nordsjøen i sin helhet, mens den i 
jura var lokalisert langs aksen til Viking – og Sogn 
graben (fig. 2) og forsvinnende liten mot øst (Horda 
plattformen) (Færseth og Ravnås 1998). 
  I følge Færseth og Ravnås (1998) er Perm – 
trias grabens akse lokalisert under de vestlige delene 
av Horda plattformen, og er per i dag ligg blokk for 
den etterfölgende juraiske Viking graben (fig. 2). Sist-
nevnte Horda plattformen er flankert av halv-grabener, 
som er tiltet mot basseng marginene (fig. 4 og 5). 
Perm - trias ekstensjonen har dannet normalforkast-
ninger med en vertikal forflytning på maks 4-5 km, og 
en østlig forkastningsblokk på maks 8-12 km på den 
nordlige delen av Horda plattformen (Færseth og Rav-
nås 1998). 
 Under tidlig- og midt- jura sank de nordlige 
delene av Nordsjøen gradvis inn. De områdene som 
ble mest oppvarmet under riftingen i ovennevnte perm 
– trias, ble i den kommende perioden mest avkjølt. 
Dette førte til at innsynkningen av kontinentalskorpen 
var størst i de sentrale delene av den gamle riftstruktu-
ren (Johannessen og Nøttvedt 2006). Den tidlig jurais-

ke Statfjordformasjonen øker gradvis i tykkelse i fra ca 
50m på Horda plattformen, til mer enn 600m i brønner 
som er lokalisert i nærheten av den fremtidige Viking 
graben. Også Dumlingruppen i fra sinemur – aalen 
viser en tydelig, stegvis østlig ekspansjon. Denne tyk-
kelsesfordelingen bekrefter ovennevnte, at avsetninge-
ne lokalisert i området hvor Viking graben senere 
skulle dannes, var en del av et bredere asymmetrisk 
basseng, avgrenset av store forkastninger i vest, og en 
mer svakere helning i øst (Færseth og Ravnås 1998).  
Johannessen og Nøttvedt (2006) skriver at det ikke 
foreligger markante tegn til rotering i forkastningsb-
lokkene i fra denne perioden, hvilket tyder på at det 
ikke foregikk aktiv strekking. Innsynkningen fulgte 
hovedforkastningene i fra perm-trias og delte 
undergrunnen opp i større forkastningsblokker. 
Innsynkningen førte til at de tidligste juraslettene ble 
gradvis oversvømte og kystlinjen rykket innover land. 
Parallelt med denne innsynkningen ble Fastlands – 
Norge hevet. Dette førte til økt erosjon og 
sedimenttilførsel, hvilket ga opphav til sandige deltaer 
som bygde seg vestover i Nordsjøbassenget 
(Johannessen og Nøttvedt 2006). 
  Ved overgangen til midt-jura resulterte 
oppsprekkingen av Pangea i det faktum at de sørlige 
delene av Nordsjøbassenget beveget seg over områder 
med varmere mantel. Dette resulterte igjen til en 
landheving i de sørlige - relativt de nordlige delene av 
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Fig.5: Seismisk dybdekart over toppen av Brentgruppen i Trollområdet på Hordaplattformen. Fargeskala i fra röd til 
blå angir ökende dyp. Kartet viser også en serie roterte forkastningsblokker. Den seismiske kuben som ligger på 
kartet viser den sedimentologiske innfylningen mellom forkastningsblokkene (fra Johannessen og Nöttvedt 2006).  



 

bassenget. Den hevede strukturen har fått betegnelsen 
Nordsjødomen. Dette området var et stort landområde, 
bestående av letteroderte bergarter, og store 
sedimentasjonsmengder ble transportert nordover, 
hvilket utgjør Brentdeltaet. Området dekket til slutt 
hele de nordlige delene av Nordsjøbassenget, helt fram 
til Gullfaksfeltet (Johannessen og Nøttvedt 2006). 
 Brentgruppen er ofte definert som toppen av 
pre-rift sekvensen til jura ekstensjonen (Færseth og 
Ravnås 1998). Ekstensjonen i sein Jura startet i sein 
bajoc-bathon. Nord – sør orienterte forkastninger 
kontrollerte bassenggeometrien og representerte 
grensene til forkastningsblokkene nord i Nordsjøen. 
Ekstensjonen startet i sør, og forplantet seg videre 
nordover (Johannessen og Nøttvedt 2006). Ved 
innledningen til denne fasen var det en generell 
balanse mellom sedimentasjon og akkumulasjonsplass, 
hvilket ledet til avsetningen av både den leirholdige 
Heather formasjonen og den sanddominerte Tarbert 
formasjonen (Færseth og Ravnås 1998). 
  Den mest omfattende fasen for ekstensjonell 
aktivitet foregikk over en periode på ca 10 millioner 
år, mellom midt – callovium og tidlig kimmeridgium i 
seinjura (Fraser et al. 2007). Oppsprekkingen startet 
først i sør og forplantet seg deretter nordover, for så å 
dø ut i overgangen til kritt (Johannessen og Nøttvedt 
2006).  
 I seinjura var oppsprekkingen lokalisert i en 
betydelig smalere sone enn i de tidligere riftperiodene. 
Det var en dypere innsynkning, sammenlignet med 
perm-trias strukturen, hvilket innebar at den sank 
under havnivå. Her fungerte den som en undersjøisk 
riftdal, avgrenset av store forkastninger og tilliggende 
terasseområder (fig. 4 og 5). Disse terasseområdene 
bestod av en serie roterte forkasntingsblokker. De 
lenket den sentrale riftdalen sammen med mindre 
påvirkete områder langs kantene av riftstrukturen. I 
dag kan de indre sokkelområdene langs norskekysten 
ses på som et slikt terasseområde til den seinjuraiske 
riften (Johannessen og Nøttvedt 2006) 

Tabell 1: Overgripende informasjon om brønnene som inngår i arbeidet. 

Navn 31/2-3 31/2-7 31/2-9 31/2-11 

Koordinater 60° 50` 27.84`` N 
3° 35` 10.82`` E 

60° 51` 25.93`` N 
3° 27` 09.21`` E 

60° 52` 54.34`` N 
3° 28` 03.43`` E 

60° 49` 27.76`` N 
3° 25` 30.16`` E 

Dybde 2601 1660 1770 1744 

Eldste penetrerte 

formasjon 
Hegre gruppen Heather 

formasjonen 
Fensfjord 
formasjonen 

Fensfjord 
formasjonen 

Eldste penetrerte 

alder 
Sen trias Sein jura Midt jura Midt jura 

Vanndybde 359 m 338 m 343 m 336 m 
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 I følge Færseth og Ravnås (1998) viser seismikk 
og brønndata at riftområdet forble asymmetrisk også 
gjennom sein jura ekstensjonen. De aktuelle 
forkastningsblokkene ble vippet opp i forkant og ned i 
bakkant, slik at toppen av blokkene dannet en ujevn 
flate (fig.5). Denne struktureringen førte til en dannelse 
av lokale høyder med små bassenger i mellom. Denne 
oppdelingen skjedde gjennomgripende i fra Nordsjøen 
til Barentshavet, og terasseområdene ble utviklet til 
små øyhav (Johannessen og Nøttvedt 2006). 
Johannessen og Nøttvedt (2006) har sammenlignet 
disse strukturene med tilsvarende forkastninger i dag, 
og funnet at de må ha beveget seg i størrelsesorden 0,5-
1 meter pr 1000 år. 
 Oppsprekkingen stoppet etter hvert opp, først i 
Nordsjøen, for så å avta videre nordover. Øyene som 
stakk opp ble erodert og vi fikk en inkonformitetsflate 
som i dag omtales som ”bunn-kritt-flaten”. Det oppstod 
igjen en termal innsynkning, og øyhavet druknet 
gradvis inn under kritt (Johannessen og Nøttvedt 2006).  

 
 
3 Metoder og materiale 
 
I dette studiet har fire vertikale brønner i fra Troll feltet 
blitt studert. Alle ligger i blokk 31/2 og utgjøres av 
brønnene 31/2-3, 31/2-7, 31/2-9, 31/2-11 (fig. 4, samt 
tabell 1). Brønnene ble valgt ut med hensyn til 
plassering i feltet og mengden tilgjengelig informasjon. 
 Data er hentet i fra Det Norske Oljedirektoratets 
hjemmesider, og utgjøres for det meste av digitale 
bilder av borrekjerner, samt tilhørende publisert 
informasjon. Det finnes også en del tidligere publiserte 
masteroppgaver som går ut på tilsvarende studier, men 
ingen er hittils utført på akkurat disse brønnene. En 
gjennomgang av ovennevnte masteroppgaver har vist at 
kvaliteten varier, derfor har en evaluering av disse vært 
på sin plass, for å sikre kvaliteten på kildematerialet.  



 

4. Brønnbeskrivelser og tolk-
ninger  

 
De sedimentære fascies blir her diskutert i forhold til 
to prinsipielle fasciesansamlinger som er representert 
av sokkelmiljø og strandslette/bølgedominert 
deltafront miljø. I tillegg til tolkningen av de enkelte 
fascies og faciesassosiasjoner er det også tatt med 
beskrivelser av de ulike kjernene. Kjernene er for det 
meste i god stand, men høy bioturbasjonsgrad gjorde 
det vanskelig å se sedimentære strukturer. Stedvis var 
kjernene å finne i mindre biter, eller knust til grus. 
Dette gjorde det vanskeligere å se overganger og 
grenser. 
  

4.1 Brønn 31/2-3 
 

4.1.1 Beskrivelse 

 

31/2-3 er lokalisert sør i Troll Vest feltet og er den best 
dokumenterte av de fire brønnene (fig.1, samt tabell 
1). Hensikten med boringen av denne brønnen var, i 
følge det Norske Oljedirektoratet (2010), blant annet å 
komplettere letebrønnen 31/2-1, evaluere 
reservoarparameterne og å undersøke kimmeridigums 
forkastningsbevegelsers påvirkning på oljefellene i 
området. 
 Den sein juraiske sandsteinsgruppen i brønnen 
er belagt på 1384-1902m under havbunnen. I dette 
arbeidet har det blitt valgt å dele den inn i fire 
intervaller, med tilhørende fascies. 
 1384-1480, 5 m: Her består sedimentet i stor 
grad av gråaktig, løs sand og sandstein (fig. 6). Den er 
noe konsolidert, og sandsteinene har kornstørrelser i 
fra medium til grovkornet. Enkelte steder er den noe 
mer finkornet, til og med mot leirfraksjon. Kornene 
varierer i fra subangulære til ”subrounded” (Beecham 
1981). Man finner knuste bivalver gjennom hele 
intervallet, og hele sekvensen er kraftig bioturbert, 
dermed kan man kun observere enkelte primære 
strukturer. Man finner også enkelte innslag av mørk 
brune/svarte siltsteiner, hvilket kan se ut til å ha vært 
gravespor.                d  
 Alderen på denne sekvensen er i følge Beecham 
et al. (1981) i fra tidlig kimmeridgium til tidlig 
oxfordium. 
 1480,5-1677 m: Denne delen består av fine til 
medium fine sandsteiner, med graderinger opp i mot 
siltstein (fig. 6). Glimmerinnholdet er stort (Beecham 
et al. 1981), og den er rik på karbonholdig materiale. 
Ved 1650 m får vi også et tynt kull-lager. Det er også 
vanlig med innslag av sterkt sementerte 
sandsteinsbånd i dette intervallet. Disse varierer i 
tykkelse, i fra 1 dm – 2 m. Vi har også innslag av 
grovere sand/grus på begynnelsen av intervallet, samt 
flere tynne leirsteins lager mot slutten. Man kan 
utskille primære strukturer som kryss-sjiktninger og 
ripler, samt planparallell laminasjon, men disse er i 

Fig. 6: Viser oversiktlig logg for brönn 31/2-3. Se 
legend side 9. 
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 stor grad ødelagt av en intens bioturbasjon (fig. 7). Man 
kan også utskille bivalver og belemnitter gjennom hele 
intervallet. Alderen på denne sekvensen er i følge 
Beecham et al. (1981) i fra tidlig oxfordium til 
callovium. 
 1677-1726,5 m: Intervallet her består av løs, fin 
til medium, velsortert sand. Det er gjennomgående 
innslag av kalkholdige bånd i de laveste delene, samt 
noen lager med siltstein. Kornene er subangulære til 
”subrounded”, og alderen er satt til tidlig callovium til 
bathonium (Beecham et al. 1981).                               
 1726,5 – 1902 m: Tykk sekvens i fin til medium, 
glimmerholdig sand (Beecham 1981 et al.). Gjennom 
hele intervallet finnes lys grå, siltig leirsteinsinnslag, 
samt ”bedder” med hvit kalkstein. I tillegg finnes det 
rikelig med kullband i intervallet 1825-1870 m. Det 
finnes også innslag av siltstein under 1825 m. Alderen 
er anslått til å være midt bathonium til bajocium 
(Beecham 1981 et al.). 

 

4.1.2 Tolkning 
 

Et kort sammendrag av ovennevnte intervaller: 
finkornet, glimmerholdig sand i de lavere delene. I de 
øvre delene blir sanden mer ukonsolidert og mindre 
glimmerholdig, mens det helt på toppen returnerer til fin 
(men ukonsolidert) sand. 
 Intervallet i sin helhet gir et sterkt preg av marine 
forhold, hvor spesielt den store graden av bioturbasjon 
taler for dette. Funnene av knuste bivalver sporadisk i 
kjernen bekrefter også ovennevnte. 
 Intervallet kan beskrives som en eller flere 
oppgrovingssekvenser. I sin helhet kan det sees på som 
èn oppgrovingssekvens, hvor kornstørrelsen skifter i fra 
fin til grovkornet sand. I tillegg består det også av mer 
småskala oppgrovingssekvenser. 
  Disse oppgrovingene, tykkelsen på hver fascies, 
strukturene og graden av bioturbasjon kan tyde på at 
avsetningene er dannet av en prograderende kystlinje. 
Når en kystlinje prograderer, vil vanndypet minke. 
Dermed øker energinivået gradvis, slik at sediment med 
kontinuerlig grovere kornstørrelse avsettes, og de 
mindre fraksjonene kan holdes i suspensjon.  Det sees 
dermed på som svært sannsynlig at brønn 31/2-3 har 
befunnet seg i kystnært miljø under avsetning, nærmere 
bestemt i nedre strandsone til overgangssonen nedre 

strandsone/indre sokkel, hvor havnivået i størst mulig 
grad påvirker sedimentasjonen. De primære 
strukturene man har kunnet utse er også typisk for et 
”shoreface” miljø, mens mengden gravespor tyder på 
at vi ikke er helt oppe i strandsonen. Dette fordi 
energien i strandsonen er for høy til at en så 
omfattende mengde gravespor og bioturbasjon kan 
etableres (Traa 2007). Avsetningene skiller seg også i 
fra shelfområdene ved at energinivået i avsetningene 
er for høyt for at avsetningsmiljøet skulle kunne 
plasseres her. Den tilnærmede mangelen på silt og 
leire oppover i sekvensen, kan tyde på at det hele tiden 
har vært e.g. bølgebevegelser og energi som har holdt 
vannet i bevegelse. Forekomsten av grus- og kull 
innslag kan være et resultat av stormepisoder. 
 En alternativ tolkning, som også kan sees på 
som en komplettering, av det høy-energiske miljøet 
kan være at sedimentet har kommet i impulser. Dette 
også kan forklare den store bioturbasjonsgraden, ved 
at en impuls har sendt ut sediment, før det har vært en 
roligere periode med bioturbasjon, før vi på nytt får en 
sedimentimpuls. Disse episodiske, deposisjonelle 
impulsene kan tolkes som stormevents hvor sand har 
blitt erodert i fra øvre strandsone og kystpartiene, eller 
som en direkte avsetning i fra en elvemunning. 

 
4.2 Brønn 31/2-7 
 

4.2.1 Beskrivelse 
 
Brønn 31/2-7 ligger vest i Troll Vest feltet (fig.1, samt 
tabell 1). Hensikten med brønnen var å undersøke 
mulighetene for oljeforekomster vest for brønnen 31/2
-4 (Det Norske Oljedirektoratet, 2010). 
  Avsetningene i fra seinjura er i fra 1541-1654m 
under havbunnen og strekker seg i fra sein oxfordium 
til tithonium. Denne brønnen er ikke så 
veldokumentert som 31/2-3, men med det tilgjengelige 
materialet har kjernen blitt delt inn i fascies, basert på 
loggdata og bilder. Det materialet som er logget og 
fotografert strekker seg i dette tilfellet i fra 1547-
1634,7 m, med et opphold i fra 1556,5-1562m og i fra 
1577,8-1587,5m.                                     D   
 I dette arbeidet har det blitt valgt å dele 
ovennevnte intervall inn i tre deler med tilhørende 

Legend for tilhörende logger og korreleringer.  
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fascies. 
 1547-1587,5 m: Denne delen består av grov - 
medium sandstein og er av kimmeridgium til 
oxfordium alder. Den er velsortert og kraftig bioturbert 
gjennom hele intervallet. Det er gjennomgående 
innslag av en mer fin – siltig sandstein, hvor også 
glimmerinnholdet øker. Visse steder kan man også 
utskille gravespor, samt en svak, lokal, noe utydelig 
kryss-laminasjon. I fra 1562 m overgår fargen i fra grå 
til mørk gul, over mot brun. Ved 1574 m kommer et ca 
5 dm langt innslag av sementert kalkstein. Langt ned i 
intervallet kan man også se spor av plantedebris. 
Lengst ned i dette intervallet kan det utskilles storskala 
kryss-sjiktninger, samt stedvis laminerte ”forset” 
overflater. Mot overgangen til neste sekvens foreligger 
det også et tynt innslag av grus. 
  1587,5-1600 m: Denne delen består av middels 
– finkornig sand (fig. 8), med innslag av grovere, 
desimetertykke lager. Ned til 1595,8 m er fargen mørk 
gul – brun, mens den under dette overgår til en mer 
mørkbrun – mørkgrå nyanse. Øverst foreligger det 
spor av plantedebris, samt diskrete gravespor og en 
stor grad av bioturbasjon. Mens det lenger ned i 
intervallet vises diskrete lineære – og kryssjiktede 
strukturer. I fra 1589,8 m og nedover finnes 
kalsittinnslag. Disse er i stor grad konsentrert i 
desimeterstore sementerte lager, men foreligger også 

Fig. 8: Viser oversiktlig logg for  31/2-7. Se legend 
side 9. 

Fig. 7: Et av mange eksempler på en kraftig bioturbert 
fin sandstein i brønn 31/2-3 ved 1600 m. Den viste 
kjernedelen er her 20 cm i fra bunn til topp . Her kan 
man også se den karakteristiske, brune fargen som 
beskrevet i kapittel 4.1.1 (bildet er et utsnitt, lånt i fra 
npd.no).  
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 som små sporadiske innslag i stratigrafien. 
 1600-1634,7 m: Denne delen består av medium 
– finkornet sand (fig. 8). Den er er svært glimmerholdig, 
og det finnes bedder med innslag av siltig leirstein. Det 
er innslag av knuste bivalver og belemnitter, og den er 
gjennomgående intenst bioturbert. Fargenyansen 
strekker seg i fra mørk grå til brun, og det foreligger 
lokale innslag av grusig sandstein, samt plantedebris og 
sementerte kalkinnslag. Sistnevnte i mindre grad enn 
sekvensen i fra 1587,5-1600 m. Ingen primære 
strukturer kan utskilles.  
  

  

4.2.2 Tolkning 
  

 
Denne sekvensen viser også klare tegn på et marint 
miljø, hvor spesielt forekomsten av belemnitter taler for 
dette. Kombinert med den fine kornstørrelsen, kan det 
nederste laget best tolkes som nedre del av strandsonen/
overgangssonen til indre sokkelområdet. De lokale 
innslagene av grusig sandstein, plantedebris og innslag 
av kalk kan ses på som resultat av stormevents eller 
turbidittstrømmer. En mer konsis konklusjon som skiller 
mellom disse vil kreve mer inngående undersøkelser. 
  Den gradvis oppgrovende kornstørrelsen kan ses 
på som et resultat av et mer energisk miljø oppover i 
sekvensen. Dette kan, som nevnt tidligere, tyde på en 
prograderende kystlinje, med minskende vanndyp. Hele 
intervallet er gjennomgående bioturbert, hvilket ses på 
som et resultat av at energinivået ikke har oversteget 
grensen for bioturbasjon, vi er altså under bølgebasen/
grensen for bølgebasen. Dermed kan det også kobles 
direkte til nedre del av strandsonen. De hyppige 
innslagene av plantedebris og grovere fraksjoner, kan 
ses på som resultat av stormevents. De diskrete 
kryssjiktede strukturene er lavvinklede, satt i 
sammenheng med de lineære strukturene, tyder dette på 
perioder med høyere energi, hvor det har vært 
vanskeligere for bioturbasjonen og etableres. Disse 
kryssjiktningene er i følge Holmefjord (2008) assosiert 
med grunnmarine avsetningsmiljø med påvirkning av 
”swash” bølger, strømninger, eller en kombinasjon av 
begge to. Vi vil i så fall befinne oss i overgangen nedre 
strandsonen/øvre strandsonen, over bølgebasen. De kan 
også være avsatt på kystsiden av et tidevannsdelta, på 
lagunesiden av en barriereøy, avsatt i kanaler eller som 
sandbanker i en kanalmunning (Holmefjord 2008). 
  Faktum at sekvensen er bioturbert over det 
kryssjiktede/lineære lageret igjen, tyder på en eventuell 
energiminskning lengre opp i intervallet, samt at miljøet 
fremdeles er marint. Videre kan sporene av plantedebris 
og grusinnslag også her ses på som stormevents, eller 
turbidittstrømmer. En alternativ tolkning er at vi er i 
nedre delen av et deltaområde, hvor plantedebris og 
grusinnslag kommer som resultat av episoder hvor 
impulser har sendt ut større vannmengder og 
energinivået har således økt. 
 

4.3 Brønn 31/2-9 
 

4.3.1 Beskrivelse 
 
Brønnen 31/2-9 er lokalisert nord vest i Troll Vest 
feltet (fig.1, samt tabell 1). Hovedhensikten med 
denne boringen var i følge Det Norske Oljedirektoratet 
(2010) å undersøke en allerede påvist oljekolumne i 
Troll feltet. Denne brønnen er relativt godt 
dokumentert, og seinjura (kimmeridgium – callovium) 
strekker seg i fra 1554-1756 m. Bilder av 
kjernematerialet er kun tilgjengelig i fra 1524 – 1627 
m, så resten av beskrivelsen er basert på loggdata, alt 
hentet i fra Det Norske Oljedirektoratets hjemmesider. 
 1557-1570,5 m: Denne enheten kan ses på som 
en oppgrovingssekvens i seg selv. Øverst domineres 
den av en medium – grovkornet sand, mens den i 
bunnen består av glimmerholdig finsand. I bunnen av 
sekvensen er få primære strukturer bevart, mens det i 
fra 1562m og oppover kan utskilles klare beddinger 
(fig. 9). Det er observert både horisontal laminasjon og 
en del småskala kryss-sjiktninger. I fra 1557,5-1558,4 
opptrer visse innslag av noe som kan minne om brunt 
kull. Det er visse grusinnslag gjennom hele sekvensen 
(fig. 10), samt noen utskillbare gravespor og 
skimtninger av bioturbasjon nederst.     d  
 1570,5-1584 m: Denne enheten består av 
finkornet sandstein uten utskillbare, primære 
strukturer. Fargenyansen er grå – gråbrun. Den 
eksisterende bioturbasjonen består for det meste av 
horisontale gravespor, samt noen vertikale. Denne 
enheten ser gjennomgående svært ensartet ut (fig. 11).          
f    
 1584-1601 m: Denne delen består for det meste 
av middels kornig sandstein, men kornstørrelsen varier 
en god del i mindre oppfinings – og 
oppgrovingssekvenser. Enheten er dominert av 
primære sedimentære strukturer, som storskala 
traukorsjiktninger og småskala kryss-sjiktninger. 
Fargen er gråaktig. Enheten er kun svakt bioturbert, 
med gravespor. Nederst i intervallet finnes en ca to 
meter tykk kalsittsementert enhet.                   d 

 1601-1628,8m: Denne delen består for det 
meste av en grå, svært finkornet siltig sandstein med 
opp til 5 desimeterstore kalsittsementerte innslag og 
mindre oppgrovingssekvenser. Et par tynne (10-30 
cm) grovere sandsteinslag er til stede i enkelte nivåer. 
Mer eller mindre knuste skjellbiter er finfordelt 
gjennom hele enheten. Det finnes enkelte nivåer med 
kalksementerte lag og konkresjoner i enheten, og den 
er gjennomgående bioturbert. Det er nesten mangel på 
primære strukturer (sett bort i fra enkelte tegn på 
horisontal laminasjon og kryss-sjiktninger). 
 
 

4.3.2. Tolkning 
 

 Enheten overgår i fra finkornet sandstein lengst ned, 
til en mer medium -grovkornet sandstein øverst. 
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Fig. 11: Viser oversiktlig logg for 31/2-9. Se legend side 9. 

 

Fig. 9: Viser et eksempel på en lavvinklet, svak 
kryssjiktet middelskornig sand, i brønn 31/2-9. Den 
viste kjernedelen er her 10 cm i fra bunn til topp og er 
hentet i fra 1556 m (bildet er et utsnitt, lånt i fra 
npd.no). 

Fig. 10: En stormavlagring bestående av grovkornig 
materiale, med innslag av skallfragmenter. Typisk 
erosiv grense til underliggende, finkornige lager. 
Brønn 31/2-9, ved 1555 m, den viste kjernedelen er 

10 cm lang (bildet er et utsnitt, lånt i fra npd.no). 
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4. 4 Brønn 31/2-11 
 
4.4.1 Beskrivelse 
 

Brønn 21/2-11 ligger nordvest i Troll Vest feltet 
(fig.1, samt tabell 1). Den ble boret som et ledd i 
undersøkelsen av den 28 m tykke oljekolumnen i de 
sørlige delene av 31/2-7 området (Det Norske 
Oljedirektoratet 2010). De seinjuraiske avlagringene 
er anslått til å befinne seg fra 1557-1704,5 m under 
havbunnen og strekker seg i fra midt callovium til 
tidlig kimmeridgium. Brønnen er relativt 
veldokumentert og det foreligger bilder, samt logger 
av kjernene i fra 1551-1629 m. Sekvensen er her delt 
inn i tre deler med tilhørende fascies. 
 1557-1567 m: Denne delen varier i fra svært 
finkornig, nederst til mer middelskornig mot toppen 
(fig. 12). Fargen varierer i fra mørk til lys grå, 
hvorav de lysere delene utgjøres av 
kalsittsementeringer. I visse deler av de 
desimeterstore kalksementeringene (fig. 13)  finnes 
det også pebbles. Enheten har gjennomgående 
innslag av siltstein og har en høy grad av 
bioturbasjon. Mot bunnen av intervallet kan det 
skimtes en svak bedding i de finkornede lagrene. 
  1567-1588 m: Her finnes grov – finkornet 
sandstein med mørk grå kalksementerte lager i 
desimeter store innslag (fig. 13). Materialet er dårlig 
konsolidert og i fra 1567-1571m er materialet grov 
til fin sand, hvor det underliggende utgjøres av en 
finere sandstein. Denne sandsteinen er bioturbert og 
har innslag av planlaminert bedding, der 
primærstrukturer kan utses (fig. 12). 
  1588-1628 m: Dominerende kornstørrelse her 
er svært fin sandstein, som i nedre deler av 
intervallet ligger på grensen til silt (fig. 12). Hele 
sekvensen inneholder skall-, skjell- og kullfragment. 
De nederste 15-20 m av intervallet er 
gjennomgående bioturbert og innehar innslag av noe 
grovere sand. Over midtveis finnes massiv sandstein 
(fig. 14), mens det lengre opp i intervallet kan 
utskilles parallellaminerte sandsteiner og svake kryss
-sjiktninger. Det foreligger også visse kalkinnslag 
(fig. 13). 
 
 

4.4.2 Tolkning 

  
Denne sekvensen er også tolket som en marin 
avlagring. Den kan ses som en oppgrovingssekvens 
hvor kornstørrelsen varierer i fra siltig- til 
middelskornig sandstein, med en intern 
oppgrovingssekvens, også mot midten av sekvensen.                             
D Den høye graden av bioturbasjon, samt den 
relativt fine kornstørrelsen, tyder på et lav - energi 
miljø med paralleller til lavere del av strandsonen, 
overgangssonen eller indre sokkelområdet. De 
grovkornede lagene, samt kullfragment, kan tolkes 

Derimellom foreligger det flere, mindre 
oppgrovingssekvenser, innslag av kalksementerte 
lag, samt enkelte primære strukturer. Den er 
gjennomgående bioturbert, men med noe avtagende 
mengde oppover. Denne enheten viser også klare 
tendenser til å være marint avsatt. Både 
bioturbasjonen, de bevarte primære strukturene og 
nærværet av skjellfragmenter styrker dette.   
 Nedover i kjernen er bioturbasjonsgraden 
relativt høy, og den stiger i takt med synkende meter. 
Den høye graden av bioturbasjon tyder på at 
sedimentet her er avsatt under bølgebasis, altså i 
nedre deler av strandplanet.     d  
 For å presentere en alternativ tolkning, så kan 
de nederste delene tolkes som en baravsetning. Da vil 
i så fall sedimentasjonsgraden være såpass lav, at 
levende organismer rekker å ødelegge de primære 
strukturene før ny sedimenttilførsel foreligger.  Hva 
slags bar (storm-, tidevann eller mouth bar avsatt) det 
eventuelt er snakk om blir vanskelig å avgjøre uten 
grundigere undersøkelser. Dersom de øverste delene 
også skal ses som baravsetninger, vil mangelen på 
bioturbasjon, samt den økende kornstørrelsen, tyde 
på at dette er et mer høyenergisk miljø hvor 
sedimenttilførselen også har økt, slik at det ikke 
rekker å etableres gravespor. Det samme gjør seg 
gjeldende også for de midtre delene av kjernen, hvor 
det også finnes slike mer storskala, primære 
strukturer. Men, dersom øvrige fascies settes inn i en 
større sammenheng, vil kjernen allikevel best kunne 
tolkes som avsatt i de ulike strandsonene, hvor det 
kanskje har vært flere ulike typer barer, framfor i èn 
bar. Eksempelvis de midtre delene av kjernen, hvor 
man finner storskala, primære strukturer. Dette kan 
tyde på et midtre strandsonemiljø hvor bølgene 
omarbeider sedimentet og danner et barkompleks.          
D De nevnte, småskala oppgrovingssekvensene 
kan, i samband med den finkornige sanden, være 
tegn på gravitasjonsstrømmer i et indre sokkel-/ åpent 
marint miljø. I så fall er det turbulens som har holdt 
kornene i suspensjon, for så å avsette dem i en 
normalgradering. Innslag av kullbiter og kalk kan 
best tolkes som avsetninger under stormevents, eller 
turbidittstrømmer. Sistnevnte kan også settes i 
sammenheng episoder med tektonisk aktivitet. 
De medium – grovkornede småskala 
traukorssjiktningene og parallellamineringen øverst i 
sekvensen kan settes i sammenheng med et grunt, 
marint deltamiljø eller øvre strandsonemiljø, hvor 
sedimenttilførselen er høy (Simmenes 2007).  
 Overgr ipende kan den avtagende 
bioturbasjonen oppover i kjernen, samt økende 
bevaring av primære strukturer, tolkes som om 
energinivået og sedimenttilførselen har steget 
gjennom dette tidsintervallet. Det foreslås at dette er 
et resultat av en prograderende strandlinje. Da vil den 
nederste delen av sekvensen representere nedre 
strandsone- /indre sokkelmiljø, under bølgebasis, 
mens den øvre delen kan forespeile nedre/midtre 
strandplan.  
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Fig. 14: Et eksempel på et massivt, finkornet lager uten 
tydelige, utskillbare strukturer. Hentet i fra brønn 31/2-
11, på 1610 m dyp, utsnittet er 15 cm langt (bildet er 
hentet i fra npd.no) 

Fig. 13: Et eksempel på kalksementeringene som finnes 
sporadisk gjennom alle kjernene. Hentet i fra brønn 31/2-
11, ved 1592 m, utsnittet er 10 cm langt (bildet er hentet i 
fra npd.no) 

som stormavlagringer. Det samme gjelder de 
parallellaminerte sandsteinene. Parallellaminasjon kan i 
følge Holmefjord (2008) være av ulik opprinnelse, men 
kan her best tolkes til å være resultat av stormevents. De 
noe skarpe overgangene til underliggende lager vil også 
styrke denne teorien.  Hun peker på at 
parallellaminasjon også kan være et resultat av 
tidevannspåvirkning eller oppstå i elvemunninger med 
ensrettet, avtagende energi. Ovennevnte grenser, samt 
kornstørrelsen og fasciesassosiasjonen satt inn i en 
sammenheng, taler derimot for at det har oppstått som et 
resultat av stormevents.                               D  
 Den gradvis noe oppgrovende tendensen kan 
tyde på at også dette har vært en del av en 
prograderende kystlinje. I dette tilfellet vil da nederste 
delen motsvare indre sokkelområdet/overgangssonen, 
mens den øverste delen av sekvensen motsvarer 
overgangssonen/nedre del av strandsonen. 

 Fig. 12: Viser oversiktlig logg for brönn  31/2-11. 
se legend side 9. 
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5 Diskusjon 
 
I dette kapittelet blir observasjoner fra studiet oppsum-
mert og diskutert. Først vil usikkerheten rundt un-
dersøkelsene bli behandlet, deretter forholdet mellom 
avsetningsmiljø og fascies. 
 
 

5.1 Usikkerhet 
 
Dette studiet er basert på Shells publiserte logger og 
brønndata, samt tilgjengelige bilder av kjernene over 
internett. Sistnevnte bilder er av god kvalitet, men de 
kan ikke sammenlignes med å kunne observere kjernene 
i virkeligheten. Samtidig skal det også nevnes at den 
publiserte informasjonens kvalitet og omfang varierer i 
fra kjerne til kjerne. Visse kjerner, eksempelvis 31/2-3, 
var meget veldokumentert, mens 31/2-7 derimot var 
svært mangelfull. 
  Alle konklusjoner er basert på egne, subjektive 
observasjoner og erfaringer. Visse steder har jeg hatt 
hjelp av utgitte rapporter og sedimentologiske beskriv-
ninger, men de er da gjengitte som referanser i teksten, 
slik at leser skal kunne skille mellom subjektive konklu-
sjoner og objektive observasjoner. 
  For å minske usikkerheten rundt oppgaven vil det 
være nødvendig å oppsøke kjernematerialet, samt gjøre 
sedimentologiske mer inngående undersøkelser, eksem-
pelvis labratorieanalyser av rundhetsgrad og kornstørrel-
ser. Videre kan seismikk over området også tilføre mer 
informasjon, og forbedre brønnkorrelasjonen. Helt sent-
ralt i en mer inngående undersøkelse vil også være en 
studie av sporfossilene i kjernene. Ved å identifisere og 
klassifisere ulike ichnofascies, vil en mer eksakt modell 
for avsetningsmiljø kunne utarbeides. 

5.2 Forholdet mellom avsetningsmiljø og fa-

scies 
 
En fasciesassosiasjon er en gruppe litofacies som fore-
kommer sammen og er genetisk eller miljømessig rela-
terte (Reading og Levell, 1996). 
 I de studerte brønnene varierer litologien i fra silt 
til grus. Bioturbasjonen endres også til en viss grad, til-
synelatende er den mest påtagelig i de finere sandfrak-
sjonene. Denne bioturbasjonen har gjort det vanskelig å 
utskille primære strukturer i sedimentet. Visse steder har 
det allikevel vært mulig å tyde strukturer som planparal-
lell laminering og kryssjiktninger. Disse forekommer da 
stort sett i sand med fraksjonen fin til medium. Det kan 
også slås fast at alle brønnene er marint avsatte. 
 De sporadiske forekomstene av kalksementerte 
lager virker i allmennhet relativt lite undersøkt. Et arbeid 
er utført av Simmenes (2007), og hun konkluderer med 
at disse lagrene er en følge av utvasking av sand i høy-
energiske miljøer. Hun assosierer kalksementerte lager 
med deltafrontavsetninger og strandsletter.  
 Basert på brønnbeskrivelsene i kapittel fire, kan 
man se at mange av kjernene har genetisk relaterte deler. 
Disse kan her samordnes inn i fasciessekvenser, for så 
og deles inn i fasciesassosiasjoner.  
Fire slike fasciessekvenser kan defineres ut i fra  
tidligere beskrivelser, hvorav det er tenkt at disse kan 
representere de hovedmiljøene hvor reservoarsanden i 
Trollfeltet ble avsatt. 
 
(1) Lav energiske marine forhold 
(2) Middels energiske marine forhold 
(3) Høy energiske marine forhold 
(4)       Storm events 
 

Fig. 15: Generalisert kystlinjeprofil som viser de ulike sonene. Navnene varierer noe, men de kan best oversettes 
som (fra venstre mot høyre: øvre strandsone, nedre strandsone, indre sokkelområde og sokkelområdet (figuren 
er lånt av Sheperd, 2010). 
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 (1)  De lav energiske marine sekvensene er 
dominert av siltstein og finkornet sandstein (fig. 16 og 
17), i blant også siltig sandstein. Disse sekvensene er 
intenst bioturberte og det er hovedsakelig umulig å 
utskille primære strukturer. Visse steder kan man utskille 
vertikale gravespor, og i et tilfelle svake spor av 
horisontale. Alle disse ovennevnte karakteristika peker 
mot et lav energisk, marint deposisjonelt miljø, nære 
stormbølgebasen. Sannsynligvis har mesteparten av 
sedimentet blitt avsatt under stormevents, for så å bli 
omfordelt av den kraftige bioturbasjonen. Alle forhold 
tatt i betraktning, kan dette best klassifiseres som indre 
del av sokkelområdet (fig. 15).  
 (2)  De middels energiske marine forholdene 
består av sandsteinsfraksjoner i størrelsesorden fin til 
medium. De har frekvente innslag av leire/siltsteinslager, 
og visse steder kan man utskille primære strukturer som 
kryssjiktninger og planparallell laminasjon. Disse 
sekvensene er også bioturberte, muligens i noe mindre 
grad enn i de lav energiske, marine sekvensene. I disse 
sekvensene er det også viktig å studere i hvilken 
rekkefølge de ovennevnte primære strukturene opptrer. I 
visse tilfeller, som i brønn 31/2-7, ser man tydelig at de 
kryssjiktede strukturene over de planparallelle 
strukturene i stratigrafien, hvilket kan indikere en 
minskning i strømforholdene. Det regnes dermed som 
svært sannsynlig at disse fasciessekvensene har blitt 
deponert i områder nærliggende den normale 
bølgebasen, hvilket da skulle utgjøres av nedre 
strandsone (fig. 15). 
 (3)  Høy energiske marine sekvenser 
kjennetegnes av hovedsakelig middelskornet sandstein, 
men har også hyppige forekomster av sandstein i 
størrelsesorden fin til grov sand (fig. 16 og 17). Det er 
typisk med storskala primære strukturer som vinklede 
sjiktninger og ripler, men massive lager forekommer 
også (eks. 31/2-7). I Denne sekvensen finner man en noe 
varierende grad av bioturbasjon som i stort sett er liten 
eller totalt fraværende. De generelle manglende på mer 
småskala strukturer og den minskede bioturbasjonen 
tyder her på et deposisjonelt miljø med rådende høy-
energiske forhold. Dominansen av ovennevnte strukturer 
er typisk for lavere til øvre deler av flødesregimet 
(Hellem, Kjemperud og Øvrebø 1989) og kan derfor best 
lenkes til et miljø over godværsbølgebasen, eller et miljø 
i stendig påvirkning av kystparallelle strømninger, 
eksempelvis overgangen mellom nedre strandsone/øvre 
strandsone eller øvre strandsone. 
 (4)  Stormavsatte lager, også kalt tempestiter, 
viser stor variasjon i kornstørrelsene, alt i fra fin til 
grovkornede, opp i mot grusfraksjon. De dukker opp i 
variasjon med alle de ovennevnte sekvenstypene (se fig. 
16 og 17), og i blant, der bioturbasjonen gjør det mulig, 
kan man visse steder utskille skarpe, erosive grenser til 
underliggende lager. Visse steder kan man se en svak 
normalgradering av disse lagrene. I enkelte brønner (eks 
31/2-11) finner man også kullbiter som antas å være 
storm- eller turbidittavsatte. Muligvis kan disse lagrene 
også ses på som turbidittstrømmer som følge av 
tektonisk aktivitet i området. 

 Disse fire fasciessekvensene alternerer i større 
oppgrovingssekvenser i samtlige av de fire beskrevne 
brønnene. Den vanligste kombinasjonen utgjøres av (1), 
(2) og (4), men i brønn 31/2-9 ser alle fire ut til å være 
representerte.   
 Foreslåtte mekanismer for oppgrovingssyklusene 
er endringer i relativt havnivå. Økt kornstørrelse, mindre 
bioturbasjon og flere primære strukturer er ting som 
tyder på at det har vært et synkende relativt havnivå i det 
aktuelle området. Det finnes flere faktorer som kan 
påvirke det relative havnivået, deriblant tektonikk. Med 
tanke på områdets tektoniske utvikling (kapittel 2), anses 
det som svært sannsynlig at dette har påvirket området i 
utstrakt grad. En annen faktor som kan påvirke det 
relative havnivået er mengden sedimenttilførsel, 
sammenlignet med akkumulasjonrommet. I det sediment 
når havet vil de først avsettes proksimalt. Etter hvert som 
sedimenttilførselen er større enn akkumulasjonsrommet 
vil sedimentet transporteres mer distalt, og kystlinjen vil 
progradere (Traa 2007). Med progradering menes det at 
kystlinjen bygges på ut i fra land, og vi vil dermed få en 
oppgrovingssekvens i de aktuelle brønnene, altså et 
senket relativt havnivå. Det interessante her er da også 
hvordan den prograderende kystlinjen og tektonikken 
samvirker i påvirkningen av det relative havnivået.  
 

 
6 Konklusjoner  
 
I denne oppgaven blir en sedimentologisk studie av 
senjuraiske lager i Trollfeltet presentert. Studiene er 
basert på kjerner, bilder og loggdata i fra fire brønner: 
31/2-3, 31/2-7, 31/2-9 og 31/2-11.  
 I dette arbeidet har det blitt gjort en inndeling i 
fire fasciessekvenser, med hensyn på avsetningsmiljø, 
basert på beskrivelser og tolkninger utført i kapittel 4: 
Lav energiske marine forhold, middels energiske marine 
forhold, høy energiske marine forhold og stormevents. 
Disse kan lenkes til tre forskjellige, marine miljøer. De 
lav energiske forholdene lenkes til indre del av 
sokkelområdet. De middels energiske forholdene kobles 
til nedre strandsone, mens de høy energiske forholdene 
settes i sammenheng med overganssonen nedre-/øvre 
strandsone, eller øvre strandsone. Stormevents er koblet 
til alle de tre ovennevnte miljøene, hvor stormforhold 
har avsatt sediment i de tre sonene, i form av tempestiter. 
Det er foreslått at disse stormavsetningene også kan 
settes i sammenheng med turbidittstrømmer, hvilket 
anses som sannsynlig, med tanke på de rådende 
tektoniske forholdene i området. 
 Alle de undersøkte brønnene viser 
oppgrovingssekvenser i større eller mindre grad, som 
a l t e r ne r e r  me l lo m d e  f i r e  o ve n ne vn te 
fasciesassosiasjonene. Fasciestrenden viser en klar 
stabling av progressivt mer høyenergisk fascies i 
oppgrovingssykler. Dette tyder på at de undersøkte 
brønnene har gjennomgått en minskning i relativt 
havnivå. Det er foreslått at minskningen i relativt 
havnivå har kommet som et resultat av en prograderende 
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kystlinje. En prograderende kystlinje styres av 
sedimentasjonsmengden, relativt akkumulasjonsrom. 
Akkumulasjonsrommet har i stor grad värt kontrollert av 
den rådende tektoniske aktiviteten i området, og en kan 
dermed se dette som en medvirkende årsak til 
oppgrovingssyklusene. 
 Arbeidet utført i denne oppgaven stemmer i stor 
grad overens med tidligere studier, og viser avsetninger i 
fra sokkelområdet, og i enkelte tilfeller helt opp til øvre 
strandsonen.  
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