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1 Management Samenvatting
Dit rapport beschrijft de inschatting van he aardbevingsrisico en de bodemdalingsprognose
voor het veld Q16-Charlie Noord. De aanleiding voor de studie is het voornemen van Oranje
Nassau Energie B.V. (ONE) om een winningsplan in te dienen voor het veld Q16-Charlie
Noord.
Aan de hand van de Methodiek voor Risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door
gaswinning (Staatstoezicht op de Mijnen, 2016) is een analyse gemaakt van de kans op een
aardbeving en de potentiele magnitude van een aardbeving voor het voorkomen Q16-Charlie
Noord. De berekeningen in deze analyse geven aan dat de kans op het optreden van een
aardbeving verwaarloosbaar klein is. Een screening van het aardbevingsrisico op basis van
de potentiële maximale magnitude plaatst het gasvoorkomen Q16-Charlie Noord in de
risicoklasse I. Dit houdt in dat een kwantitatieve risicoanalyse niet nodig is en volstaan kan
worden met monitoring van de seismische activiteit met het bestaande KNMI meetnetwerk.
In de loop van de productie uit Q16-Maas gedurende de jaren 2014-2016 zijn nieuwe
inzichten verkregen met betrekking tot drukverdeling en aanwezige gasreserves. Hieruit is
door ONE een herzien drukdalingsmodel afgeleid, zowel in tijd als in ruimtelijke verdeling.
Met dit herziene drukdalingsmodel is een herziene prognose gemaakt van de
bodemdalingsontwikkeling van het Q16-Maas en Q16-Charlie Noord gebied. De tot en met
2016 uit de productie afgeleide drukdaling is ten behoeve van een history match als basis
voor een herziening van de berekende bodemdaling genomen. Uitgaande van de range van
compactiecoëfficiënten vastgesteld voor de start van de productie uit Q16-Maas is de
bodemdaling berekend tot en met het verwachte einde van de productie uit het Q16 reservoir,
inclusief Q16-Charlie Noord, in 2023. Er zijn twee scenario’s voor de drukdaling beschouwd:
1 Het reservoirgesteente in Q16-Charlie Noord bevat gas;
2 Het reservoirgesteente in Q16-Charlie Noord bevat water.
De voor de beschouwde range van de compactiecoëfficiënten voorspelde bodemdaling in het
diepste punt van de bodemdalingskom bedraagt in 2023 ten opzichte van de start van de
ontginning van Q16-Maas in april 2014:
1
Scenario gas: 3 – 29 mm
2
Scenario water: 3 – 22 mm
Ter plaatse van het monitoringspunt Lichtenlijn bedraagt de voorspelde bodemdaling op 70 m
diepte in 2023 ten opzichte van de start van de ontginning van Q16-Maas in april 2014:
1
Scenario gas: 3 – 20 mm
2
Scenario water: 3 – 15 mm
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2 Introductie
2.1

Aanleiding en vraagstelling
Oranje-Nassau Energie B.V. (ONE) is voornemens het voorkomen Charlie Noord in het Q16
blok te onderzoeken op gasvoorkomen door een exploratie put te boren. In verband met het
winningsplan is het van belang goed inzicht te hebben in de mogelijke effecten van de
gaswinning op de omgeving van het gasveld. Dit rapport behandelt de prognose van de
bodemdaling ten gevolge van de gaswinning en een screening van het aardbevingsrisico.
Deltares heeft twee eerdere studies uitgevoerd naar bodemdaling (de Lange & Luger,
Bodemdalingstudie ONE Q16 Maasveld, 2012) en bevingsrisico (de Lange & Kruiver, Nadere
analyse trillingsrisico gasveld Q16-Maas, 2013) in het ONE Q16 blok. In de huidige studie is
gebruik gemaakt van de geofysische en geomechanische eigenschappen gepubliceerd in
genoemde rapporten.

2.2
2.2.1

Aanpak
Aardbevingsrisico
Een voorspelling van de effecten van aardbevingen wordt doorgaans in een aantal stappen
uitgevoerd. Aan de hand van bepaalde kenmerken van een olie- of gasvoorkomen wordt de
kans bepaald dat zich, op enig moment gedurende de productie van een voorkomen, een
beving voordoet. Vervolgens wordt op basis van een schatting van de potentiële maximale
magnitude het gasveld ingedeeld in een aardbevingsrisicoklasse. In deze eerste screening
wordt bepaald welke vervolgstappen nodig zijn voor het winningsplan en de exploitatie.

2.2.2

Prognose bodemdaling
De prognose van de bodemdaling ten gevolge van de gaswinning is gebaseerd op de relatie
tussen de afnemende poriendruk in het depleterend reservoirgesteente en de daardoor
optredende compactie van dat gesteente. De volumevermindering vertaalt zich in een
bodemdalingskom aan de oppervlakte. Omdat in de loop van de productie gedurende de
jaren 2014-2016 verkregen nieuwe inzichten met betrekking tot drukverdeling en aanwezige
gasreserves geleid hebben tot een herzien drukdalingsmodel, zowel in tijd als in ruimtelijke
verdeling, is een herziene prognose gewenst van de bodemdalingsontwikkeling. De
voorspeling van de bodemdaling wordt volgens dezelfde methodiek berekend als voor het
begin van de productie (de Lange & Luger, Bodemdalingstudie ONE Q16 Maasveld, 2012).
De gewijzigde variabele kan daarin beperkt blijven tot de tijdsafhankelijke verdeling van het
product van de drukdaling per tijdseenheid en de dikte van het compacterende gesteente
(dPh). De ruimtelijke begrenzing van het reservoir model verschilt van het model dat 2012 is
doorgerekend (Figuur 2.1). Het effect van deze verschillen is ook onderzocht.
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3 Seismisch risico analyse
3.1

Inleiding
Aardgaswinning leidt tot spanningsveranderingen in de bodem. Bij voldoende grote
spanningsveranderingen, als gevolg van drukverlagingen in het gasveld, resulterend in
compactie van het reservoirgesteente, worden de spanningen (bijvoorbeeld bij breukvlakken)
zo groot dat de sterkte wordt overschreden en er plaatselijk bewegingen optreden. Bij
breuken die door de interne stroefheid van het gesteente niet meebewegen kan op enig
moment de spanning de weerstand van de breuk overschrijden, waardoor de breuk weer gaat
bewegen. Als dit plotseling en schoksgewijs gebeurt, resulteert dit in druk- en
schuifspanningsgolven die naar het maaiveld migreren. Deze zorgen voor trillingen aan het
oppervlak die als een aardbeving worden waargenomen. Omdat bij gasvelden de oorzaak
menselijk ingrijpen is wordt er gesproken van geïnduceerde seismiciteit. De trillingen die als
gevolg hiervan ontstaan aan de oppervlakte zijn voelbaar voor personen en kunnen schade
aan constructies, gebouwen en inventaris, evenals gronddeformaties tot gevolg hebben.
Bij veel kleine velden, waarvan er naast Q16-Maas en Q16-Charlie Noord een aanzienlijk
aantal in de omgeving liggen (zowel in het Westland als offshore) zijn in het verleden met het
bestaande seismische netwerk geen aardbevingen waargenomen. Om voor het winningsplan
een schatting te kunnen maken van het aardbevingsrisico zijn berekeningen gemaakt aan de
hand van de analyse beschreven in de Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde
bevingen door gaswinning (Staatstoezicht op de mijnen, 2016).
Het stroomschema beschreven in deze methodiek bestaat uit 3 stappen (Figuur 3.1). Om te
bepalen of verdere studie nodig is wordt stap 1 uitgevoerd. Voor deze eerste screening van
de gegevens van het voorkomen Charlie Noord is gekeken naar het ‘Mid case’ scenario
(Tabel 3.2). Als de uitkomst van deze screening uitwijst dat de kans op beven
verwaarloosbaar is dan is de Screening Risico (Stap 2 in Figuur 3.1) voor dit scenario niet
nodig.
Omdat voor Stap 2 dezelfde parameters gebruikt worden, is in dit rapport Stap 1 doorlopen
en tevens de berekening van de M waarde gemaakt ten behoeve van Stap 2.
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Stap 1
Screening Potentieel

M<2,5

M=>2,5

Monitoring

Stap 2
Screening Risico

Stap 3
Kwantitatieve Risico
Analyse
Figuur 3.1 Beslisstructuur (Staatstoezicht op de mijnen, 2016)

3.2

Stap 1: Screening kans op aardbevingen
De screening van de kans op aardbevingen wordt uitgevoerd met behulp van de
Deterministic Hazard Analysis of Induced Seismicity (DHAIS).
Onder de aanname dat de (winnings-)omstandigheden en de eigenschappen van de
gasvelden bepalen of een veld potentieel kan beven is door TNO onderzocht of er relaties
zijn tussen het optreden van geïnduceerde bevingen en de veldeigenschappen. Uit de
gegevens van alle producerende gasvelden in Nederland zijn relaties opgesteld tussen de
eigenschappen van de ondergrond, de winningsmethode en de drukveranderingen (Van
Thienen-Visser et al., 2012) en het al dan niet optreden van bevingen. Op basis van de
daarin gestelde criteria voor
 de relatieve drukval (DP/Pini),
 de relatieve stijfheid (E=Eburden/Ereservoir) en
 de relatieve breukdichtheid (B = Breukoppervlakte3/2/Brutogesteentevolume)
kan de kans op beven worden geschat (Tabel 3.1). (de Lange & Kruiver, Nadere analyse
trillingsrisico gasveld Q16-Maas, 2013).
Kans-klassen voorkomens
DP/Pini ≥ 28%
B> 0,86 en E ≥ 1,34: Ph =0,42 ± 0,08

DP/Pini ≤ 28%
Tabel 3.1

B > 0,86 en 1,01 ≤ E ≤ 1,33: Pl = 0.19 ± 0.05
B < 0,86 en/of E < 1,01: verwaarloosbare kans
Verwaarloosbare kans

Kans-klassen reeds bevende voorkomens (TNO/KNMI, 2012)
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3.2.1

Parameters ter bepaling kans op aardbevingen Q16-Charlie Noord
De kenmerken zijn gebruikt in deze analyse zijn overgenomen uit het well proposal Prospect
Q16-Charlie-North, Block Q16c, Dutch Offshore Version 4 (Oranje Nassau Energy B.V.,
2017) zoals aangeleverd door de opdrachtgever. De berekening van de dimensies wordt
toegelicht in de paragraaf 3.2.2.
Initiële druk (bar)
234
294
Dimensies)
H (hoogte gaskolom)
Lb (Breuklengte)
A (oppervlak)
Gesteente Eenheid
Schieland/Delft
Altena (Jura)
Upper Trias (reservoir)

Drukval (bar)
230
291
128
13.010
1.743.088
Young’s Modulus E
Eburden=22,67
Eburden=17,68
Ereservoir=27,38

Tabel 3.2 Parameters ter bepaling kans op aardbevingen Q16-Charlie Noord (deels overgenomen uit (de Lange &
Luger, Bodemdalingstudie ONE Q16 Maasveld, 2012))

3.2.2

Breukblokken en dimensies
In het well proposal worden vijf scenario’s beschreven op basis van verschil in diepte en
locatie van het Olie Water Contact (OWC). Het gasvoorkomen wordt gekenmerkt door een
groot aantal breukblokken in het noord westen begrensd door een grote regionale breuk, de
West Netherlands Basin (WNB) randbreuk. Afhankelijk van het gekozen OWC is ook het
aantal breukblokken in het voorkomen verschillend (Tabel 3.3). De breukblokken zijn
weergegeven in Figuur 3.2.
Breukblokken voor scenario
GWC TVDss
Charlie1 – M1
Charlie2 – M2
Charlie3 – X4
Charlie4 X1,2,3
Segment 12
Segment 18
CharlieSaddle1
CharlieSaddle2
Segment 23
MSG02
Segment 11
Tabel 3.3

Min
2835





Low
2858






Mid
2870




High
2880

















Max
2895












Breukblokken aanwezig in de verschillende scenario's.
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Figuur 3.2 Breukblokken binnen OWC 2870 m TVDss (Oranje Nassau Energy B.V., 2017)

Vooralsnog is het onbekend welke breukblokken zullen bijdragen aan productie door put
MSM-01. De gele stippellijn in Figuur 3.2 laat het maximale scenario zien waarbij alle
breukblokken bijdragen. De kans hierop is minder dan 10% (informatie van ONE).

3.2.2.1

Maximale dikte van de gaskolom (h)
De maximale dikte van de gaskolom (h) (Tabel 3.4 en Figuur 3.3) is gebaseerd op het
verschil tussen het GWC en de voorspelde diepte van het reservoir in MSM-01 (Oranje
Nassau Energy B.V., 2017). De dikte h varieert tussen minimaal 5 en maximaal 153 meter. In
de Mid case is h=128 meter. Met deze waarde zal gerekend worden.
h (m)voor scenario
GWC TVDss
(Top roet MSM-01) 2742m TVDss
(Top Hardegsen MSM-01) 2830m TVDss
Tabel 3.4

Min
2835
93
5

Low
2858
116
28

Mid
2870
128
40

High
2880
138
50

Max
2895
153
65

De maximale dikte van de gaskolom h voor verschillende scenario’s.
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Figuur 3.3 Visualisatie van de maximale dikte van de gaskolom h voor verschillende scenario’s.

3.2.2.2

Totale breuklengte van de intra-reservoir breuken en randbreuken van het voorkomen (lh)
De breuklengte is opgemeten vanuit Figuur 3.2, weergegeven in Figuur 3.4 en samengevat in
Tabel 3.5. De totale breuklengte voor de Mid case is 13010 meter.
Lengte (m) voor scenario
GWC TVDss
Lengte WNB
Charlie1 – M1
Charlie2 – M2
Charlie3 – X4
Charlie4 X1,2,3
Segment 12
Segment 18
CharlieSaddle1
CharlieSaddle2
Segment 23
MSG02
Segment 11
Totaal
Tabel 3.5

Min
2835




Low
2858









Mid
2870
4000
900
1200
1400

High
2880
4800
900
1200
1400
400

1500
1200
160
900
1750
13010

1500
1200
160
900
1750
14210

Max
2895
4800
900
1200
1400
400
1900
1300
1500
1200
160
900
1750
17410

Breuklengte (WNB = West Netherlands Basin boundary fault)
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Figuur 3.4 Weergave van breuklengte. Achtergrond: formatie grid fltply_060_tHardSst, ONE.

3.2.2.3

Oppervlak gemeten binnen de GWC dieptecontour (A)
Het Oppervlak binnen de dieptecontouren is aangeleverd door ONE bv (Reinoud Veenhof,
gebaseerd op de gemiddelde oppervlakten van de breukblokken (Tabel 3.6).
Area in m2 voor scenario
GWC TVDss
Charlie1 – M1
Charlie2 – M2
Charlie3 – X4
Charlie4 X1,2,3
Segment 12
Segment 18
CharlieSaddle1
CharlieSaddle2
Segment 23
MSG02
Segment 11
Totaal
Tabel 3.6

Min
2835
228511
297376

Low
2858
228511
297376
132696

250863

250863

776750

909446

Mid
2870
228511
297376
132696

High
2880
228511
297376
132696
34216

297428
128632
16066
250863
391516
1743088

297428
128632
16066
250863
391516
1777304

Max
2895
228511
297376
132696
34216
366626
167301
297428
128632
16066
250863
391516
2311231

Oppervlak A gemeten binnen de GWC dieptecontour (m2) voor verschillende scenario’s.
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3.2.3
3.2.3.1

Resultaten DHAIS
Ratio van drukval (DP/Pini)
De initiële druk van het Reservoir (Pini) ligt volgens de verwachting van Oranje Nassau
Energie B.V. tussen 234 en 294 bar (Figuur 3.5). De hydrostatische druk ligt tussen 230 bar
met depletie door het Maas voorkomen en 291 bar zonder depletie.
(

)
(

(

)

)

De ratio van Drukval DP/Pini ≥ 28%.
Volgens de kans klassen beschreven in Tabel 3.1 is de ratio van drukval hoger dan 28% en
daardoor is de kans op beven niet verwaarloosbaar.

Figuur 3.5 MSM-01 Verwachte reservoir druk (Oranje Nassau Energy B.V., 2017)
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3.2.3.2

Breukdichtheid van het reservoir (B)
De breukdichtheid van het reservoir B is gedefinieerd als:
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Waarin:
h = maximale dikte van de gaskolom van het voorkomen
lb = totale breuklengte van de intra-reservoir breuken en randbreuken van het
voorkomen
A= het oppervlakte (gemeten binnen de GWC dieptecontour) van het voorkomen [m2]
Het bruto gesteentevolume is afgeleid uit de GRV en GIIP tabel uit het well proposal en
samengevat in Tabel 3.7.
Bruto gesteentevolume
(m) voor scenario
GWC TVDss
Charlie1 – M1
Charlie2 – M2
Charlie3 – X4
Charlie4 X1,2,3
Segment 12
Segment 18
CharlieSaddle1+2
Segment 23
MSG02
Segment 11
Totaal
Tabel 3.7

Min

Low

Mid

High

Max

2835
3
3
0
nb

2858
7
8
1

2870
9
11
2

2880
11
13
3

2895
14
17
5

0

2

3

5

8

1

3

5

6

9

30

38

53

Het bruto gesteentevolume is afgeleid uit de GRV en GIIP tabel uit het well proposal.

Dit resulteert in:
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Volgens de kans klassen beschreven in Tabel 3.1 is de ratio van drukval hoger dan 28% en
B> 0,86 daardoor is de kans op beven volgens deze tabel aanwezig.
3.2.3.3

Relatieve stijfheid
De relatieve stijfheid (Eburden/Ereservoir) van de overliggende gesteentekolom is overgenomen
uit een eerdere analyse van hetzelfde geologische opeenvolging binnen blok Q16 door
Deltares (de Lange & Kruiver, Nadere analyse trillingsrisico gasveld Q16-Maas, 2013).
Wanneer de direct boven het reservoir liggende schalie van de Altena Formatie wordt
beschouwd is de relatieve stijfheid Eburden/Ereservoir = 0,65. Wanneer de daarboven liggende
Schieland/Delfland Formatie wordt beschouwd is de Eburden/Ereservoir = 0,83.
Volgens de kans klassen beschreven in Tabel 3.1 is de relatieve stijfheid
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Eburden/Ereservoir < 1,01,
waardoor de kans op beven verwaarloosbaar klein is.

3.2.3.4

Samenvatting resultaten DHAIS
De resultaten van de risico screening zijn samengevat in Tabel 3.8. Hieruit blijkt dat de
gecombineerde kans dat geïnduceerde aardbevingen optreden verwaarloosbaar klein is.
Initiële druk
(bar)
234
294
Dimensies)

Drukval (bar)

DP/Pini

230
291

0,98
0,99
Breukdichtheid
B

Lb (Breuklengte)
H (hoogte
gaskolom
A (oppervlak)
Gesteente
Eenheid
Schieland/Delft
Altena (Jura)
Upper Trias
(reservoir)

13.010
128
1.743.088
Young’s
Modulus E
Eburden=22,67
Eburden=17,68
EReservoir=27,38

9,6
E
(Eburden/Ereservoir)
0,83
0,65

Waarde t.o.v.
Criterium
>0,28
>0,28

Kans op
aardbeving
Ja
Ja

>0,86

Ja

<1,01
<1,01

Verwaarloosbaar
Verwaarloosbaar

Tabel 3.8 Parameters ter bepaling kans op aardbevingen Q16-Charlie Noord (deelsl overgenomen uit (de Lange
& Luger, Bodemdalingstudie ONE Q16 Maasveld, 2012))

Omdat slechts één van de parameters aangeeft dat de kans verwaarloosbaar klein is, is met
gebruikmaking van de voor de verschillende breukblokken bepaalde breukoppervlakken en
volumes Stap 2 van de Risicoanalyse uitgevoerd.

3.3
3.3.1

Stap 2: Bepaling magnitude realistisch sterkste beving
Uitgangspunten berekening potentieel maximale magnitude
Er worden twee methoden gebruikt om de sterkte van de realistisch sterkste beving te
bepalen: op basis van breukgeometrie en stress drop en op basis van de energiebalans,
berekend met het compactievolume. Beide methoden kennen grote aannames en
onzekerheden. In deze Seismische Risico Analyse volgens de leidraad worden daarom beide
methoden toegepast, gebruik makend van de in de leidraad voorgestelde parameters. De
geofysische parameters van de gesteentelagen van het reservoir en de overburden (Tabel
3.9) die in de berekeningen worden gebruikt zijn afkomstig van de eerdere analyses omtrent
bodemdaling (de Lange & Luger, Bodemdalingstudie ONE Q16 Maasveld, 2012) en
bevingsrisico (de Lange & Kruiver, Nadere analyse trillingsrisico gasveld Q16-Maas, 2013).
De diepteligging van de laagscheidingen aan weerszijden van de West Netherlands basin
randbreuk, afgeleid uit de diepte van de respectievelijke model grids van het Digitaal
Geologisch Mode van DINO, zijn weergegeven op een seismische sectie in Figuur 3.6 en
geschematiseerd in Figuur 3.7.
Bodemdaling en aardbevingsrisico Q16-Charlie-Noord
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Geologisch eenheid

x

570.986,73

W
Maas
Depth
Depth
base
base
(m)
(m)
568.767,00

y

5.765.146,67

5.765.000,09

NU

Neogeen

-375

-364

375

0.38

2

1793

3.43

1.72

NM+N
L
CK

Paleogeen

-896

-971

1150

0.38

2

1925

3.96

2.11

Chalk

-1773

-1875

2075

0.35

2.1

3920

20.11

14.06

KNGL

Holland

-2474

-2345

2130

0.23

2.2

3500

23.25

16.38

KNN

Vlieland

2475

0.23

2.3

4000

31.74

22.67

S

Schieland/
Delft
Altena (Jura)

-2625

2525

0.23

2.3

4000

31.74

22.67

2700

0.23

2.3

3550

25.00

17.68

Upper Trias
(reservoir)
Lower Trias
(Bunter)
Zechstein

-3613

-2846

3000

0.20

2.4

4200

38.10

27.38

-3976

-3244

3300

0.30

2.4

4200

31.45

22.45

-3997

-3264

2.5

4500

AT
RN
RB
Z

E
Depth
base
(m)

-2445

Poisson
Ratio (v)

Dichtheid
(rho)
3
3
(10 kg/m )

Vp
(m/s)

E dyn
(Gpa)

E
static
(GPa)

Tabel 3.9 Gesteenteparameters Q16. De E en W dieptes van de laagscheidingen zijn bepaald aan de grids van
het Digitaal Geologisch Model van DINO aan weerszijden van de West Netherlands basin randbreuk.

Figuur 3.6 Breukgeometrie bij Q16- Charlie Noord langs de West Netherlands Basin randbreuk in de seismische
sectie. Achtergrond van ONE.
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Figuur 3.7 Schematisatie van de West Netherlands basin randbreuk breuk met E waarden voor Charlie Noord
overburden.

3.3.2
3.3.2.1

Berekening magnitude realistisch sterkste beving
Methode 1: Breukgeometrie
De maximale magnitude die een breuk kan genereren kan worden afgeleid uit de maximale
energie die vrijkomt wanneer de breuk plotseling slipt, het seismisch moment (Hanks en
Kanamori, 1979; Kanamori, 2001). Het seismisch moment is evenredig met de “stress drop”,
oftewel de spanning, opgebouwd langs een breukvlak, die tijdens een beving is ontlast en het
gemobiliseerde oppervlak van die breuk, volgens de relatie:
(

)(

)

Waarin
de stress drop is en w en L respectievelijk de gemobiliseerde hoogte en lengte
langs het slipvlak van de breuk zijn. Voor de stress drop wordt in de berekening een waarde
van 5 MPa gebruikt. De hoogte en lengte van de breuk worden afgeleid van de aan het
reservoirgesteente grenzende delen van de breuken. Voor de bepaling van het
gemobiliseerde oppervlak zijn de breuklengten uit de breukpolygonen (fltply_060_tHardSst,
Figuur 3.4). De hoeken en lengtes zijn afgerond om een indicatie van het trillingsrisico te
geven. De maximale dikte van de gaskolom (h=128 m, Figuur 3.3) is aangenomen als
maximaal verticaal verzet.

Bodemdaling en aardbevingsrisico Q16-Charlie-Noord

14

11200728-002-BGS-0002, Versie 2, 4 september 2017, definitief

Breuk

2 (WNB)
3
4
5
6
7
8
9
10

Breuklengte
grenzend aan
reservoir L (m)

Dip (graden)

Verticaal
verzet (m)

Hoogte
langs
slipvlak w
(m)

Seismisch moment
M0=3/8* * *(w2*L)
(N*m)

4000
1200
1400
400
900
1500
1200
900
1750

56
80
80
80
80
70
70
90
60

128*
35
20
40
20
65
27
20
128*

154
36
20
41
20
69
29
20
148

1.46E+15
3.01E+13
2.34E+13
3.83E+12
9.69E+12
9.17E+13
2.44E+13
9.54E+12
2.67E+14

Tabel 3.10 Seismisch moment berekend uit de karakteristieke dimensies van relevante breuken Charlie Noord. De
maximale hoogte is afgeleid van de maximale hoogte van de gaskolom die maximaal 128 m bedraagt (zie ook
figuur 3.3.

De potentieel maximale magnitude wordt volgens Hanks en Kanamori (1979) gegeven door
de relatie:
(

)

(

)

De resulterende waarden voor Mw voor de onderscheiden breuken in Tabel 3.10 zijn
weergegeven in Tabel 3.11.
Breuk
2 (WNB)
3
4
5
6
7
8
9
10

Seismisch moment M0 (Nm)
1.46E+15
3.01E+13
2.34E+13
3.83E+12
9.69E+12
9.17E+13
2.44E+13
9.54E+12
2.67E+14

Potentiele magnitude Mw (-)
4.0
2.9
2.8
2.3
2.6
3.2
2.9
2.6
3.5

Tabel 3.11 Berekende potentiele maximale magnitude Mw langs breuk volgens Hanks en Kanamori (1979).

Conclusie: op basis van de stress drop door slip langs de breuken is de maximale magnitude
Mw= 4,0.
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3.3.2.2

Methode 2: Energiebalans
Een tweede manier om de maximale magnitude te berekenen is gebaseerd op de energie die
in het fysieke systeem is opgeslagen in de vorm van opgebouwde spanning die bij een
geïnduceerde beving vrij kan komen. De drukafname door de depletie van het gas en de
daardoor optredende compactie van het reservoirgesteente kan dan uitgedrukt worden in een
hoeveelheid potentiele seismische energie. Slechts een percentage van deze energie zal
vrijkomen in de vorm van een aardbeving.
Kostrov (1974) heeft een eenvoudige relatie opgesteld tussen de volumeverandering van
gesteente en de daardoor opgebouwde seismische energie, uitgedrukt in het seismisch
moment M0. Op basis van Kostrov (1974) hebben Bourne et al. (2014) voor Groningen
afgeleid:
( )

( ) (

)

waarin
μ = glijdingsmodulus
ΔV(t) = Volumeverandering in het reservoir door compactie
α = reductiefactor, aandeel seismische energie van totale potentiële energie
De glijdingsmodulus is berekend met:

(

(

))

waarin
E = Young’s modulus
ν = Poisson ratio
Aannemend dat een breuk in het compacterende gesteente (hier het reservoirgesteente)
wordt gemobiliseerd, is voor de stijfheid de waarde genomen als in Young’s modulus Ereservoir
= 27,38 GPa.(Tabel 3.9). Voor de reductiefactor α wordt een waarde van α = 0,5
aangehouden. De moment magnitude Mw kan dan berekend worden met de vergelijking van
Hanks en Kanamori (1979).
Berekening compactievolume
Het compactievolume is afgeleid uit het compactiegrid berekend met het mid-case
drukscenario en de grootste compactiecoëfficiënt Cm= 0.077 GPa. (Figuur 3.8). De resultaten
zijn samengevat in Tabel 3.12.
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Figuur 3.8 Uitsnede van het compactiegrid berekend met de drukval in het mid-case scenario en een
compactiecoëfficiënt Cm = 0.077 GPa. Achtergrond: ONE.

V(end) [m3]
1123579

E (Gpa)
27,38

Poisson
ratio
0,2

µ (Gpa)

M0 (N*m)

Mw

11,4

1,71E+14

3,42

Tabel 3.12 Berekende potentiele maximale magnitude Mw uit breukoppervlakte en slip.

Conclusie: op basis van de potentiële compactie energie kan er voldoende energie worden
opgebouwd voor een aardbeving tot een moment magnitude met een maximum van Mw =
3,4.
3.3.3

Samenvatting bepaling maximale magnitude
Op basis van de potentiele slip langs de breuken is de maximale magnitude Mw= 4,0. Op
basis van de potentiële compactie energie kan er voldoende energie worden opgebouwd voor
een aardbeving tot een moment magnitude met een maximum van Mw =3,4.
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3.4

Conclusie screening seismisch risico
De in §3.2 bepaalde kans op het optreden van een geïnduceerde aardbeving is
verwaarloosbaar klein. Bij een verdere screening van het risico met behulp van de
risicomatrix (Bijlage 3 van de Tijdelijke Leidraad) valt Q16-Charlie Noord in de magnitude
klasse waarbij één methode een potentiële maximale magnitude 3,6 <= Mw <= 4,0. In
aanmerking nemend dat de binnen 5 km van het veld aanwezige ondiepe ondergrond minder
dan 10% slappe grond bevat, levert dit een invloedsfactor van de ondergrond van 0,2. Dit
houdt in dat de ontwikkeling van Q16-Charlie Noord valt in de risicocategorie I. Voor dit veld
is geen Kwantitatieve Risico Analyse (stap 3) nodig en kan worden volstaan met monitoring
met het huidige geofoon- en accelerometernetwerk van het KNMI.
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4

Bodemdalingsstudie

4.1

Inleiding
De voorspeling van de bodemdaling wordt volgens dezelfde methodiek berekend als voor het
begin van de productie van Q16-Maas (de Lange & Luger, Bodemdalingstudie ONE Q16
Maasveld, 2012). Het depleterende gasveld is ruimtelijk in diepte en dikte homogeen, maar in
horizontale richting niet cirkelvorming. Het uitgangspunt is dat de bodemdaling door
compactie gemodelleerd kan worden door de daling van een aantal nucleus-reservoirs te
superponeren. Hierbij worden de nucleus-reservoirs met een eindige straal verdeeld over het
totale oppervlakte van het gehele gasveld. Indien nodig wordt het gebied uitgebreid met de
aangrenzende watervoerende lagen die drukafname veroorzaken. In elke nucleus wordt de
daling bepaald door het product van de drukdaling per tijdseenheid en de dikte van het
compacterende gesteente (dPh).

4.2

Analyse van variabelen
Figuur 2.1 toont de verschillen tussen de grids van de reservoir modellen vanQ16-Charlie
Noord (huidige berekening) en van Q16-Maas (berekening in 2012). Aangezien de stratigrafie
van beide modellen nagenoeg gelijk is, is voor de huidige berekening gebruik gemaakt van
dezelfde nucleus daling verkregen met het axisymmetrische Plaxis model, als in 2012. De
relatieve diepteverschillen zijn zodanig klein dat binnen de grids de Plaxis nucleusberekening
toegepast kan worden.
In vergelijking met 2012 is de noord-oostelijke begrenzing echter sterk verschillend van de
modelrand van Q16-Maas. De noord-oostelijke modelrand wordt nu gevormd door het relatief
grote verzet van de randbreuk van het West Netherlands Basin (zie Figuur 3.7), waardoor de
aanname van axisymmetrie mogelijk onjuist is langs deze breuk. Dit is nader onderzocht met
een aanvullende Plaxisberekening (Figuur 4.1).

Figuur 4.1 Verschillen in bodemdaling in nucleusberekening aan weerszijden van de WNB-randbreuk.

Bodemdaling en aardbevingsrisico Q16-Charlie-Noord

19

11200728-002-BGS-0002, Versie 2, 4 september 2017, definitief

De getrokken lijn in Figuur 4.1 geeft de verplaatsingen aan het maaiveld (Uy) weer, zoals
deze berekend is voor een "eenheids" plane strain reservoir naast de breuk, voor de grootste
gemodelleerde compactiecoëfficiënt (Cm= 0,077 GPa-1) als functie van de afstand tot de
breuk (van -15000 m tot + 15000 m). Door Uy als functie van -x in plaats van x te plotten
(spiegelen om de x=0 as) maakt deze plot zichtbaar hoe klein het verschil in maaiveldzakking
links en rechts van de breuk is. De gestreepte lijn is het spiegelbeeld van de getrokken lijn.
Het maximale verschil tussen beide lijnen bedraagt 1,3 mm.
Uit de berekening blijkt dat de vorm en grootste daling van de nucleuskom niet significant
door de breuk worden beïnvloed. In de berekeningen voor Q16-Charlie Noord is daarom
uitgegaan van de in 2012 berekende nucleus voor Q16-Maas.
Er zijn twee depletiescenario’s berekend, overeenkomend met verschillend gedrag van het in
het huidige model opgenomen Charlie Noord voorkomen. Omdat op dit moment nog geen
exploratieboring beschikbaar is, is het nog niet zeker of Charlie Noord gas- of watervoerend
is, wat een significant verschil in het drukdalingsverloop van het reservoir betekent. De
bodemdaling is daarom uitgevoerd voor de twee uitersten:
- Het deel-reservoir Q16-Charlie Noord is geheel gevuld met gas
- Het deel-reservoir Q16-Charlie Noord is geheel gevuld met water.
Tijdens de monitoring sinds de start van de productie van Q16-Maas is de gemeten
bodemdaling binnen de bandbreedte gebleven van de in 2012 met een reeks van vier
compactiecoëfficiënten berekende prognoses, te weten:
Cm=0,077 GPa-1
Cm=0,049 GPa-1
Cm=0,031 GPa-1
Cm=0,022 GPa-1
De huidige scenario’s zijn met dezelfde reeks compactiecoëfficiënten doorgerekend. Daarbij
is de uit de productiegegevens tot en met 2016 berekende depletiedruk als update voor de
history match gebruikt, geëxtrapoleerd met de verwachte productie in de twee scenario’s.
4.3

Resultaten
De resultaten van de bodemdalingsberekeningen bestaan uit de bodemdalingsgrids voor
ieder productiejaar tot aan het verwachte einde van de productie (periode 2014-2023). De
grids zijn berekend voor een diepte van 70 m, wat de gemiddelde diepte van de
monitoringsstations is. Voor een vergelijking tussen de daling berekend voor de diepe
stations en de berekende daling door de gaswinning aan de oppervlakte is voor iedere
compactiecoëfficiënt en scenario de daling in 2023 aan de oppervlakte berekend. Dit
resulteert in 2x4x9 + 2x4 = 80 grids. Als voorbeeld is in Figuur 4.2 het grid weergegeven voor
Cm=0,077 GPa-1 voor het scenario gas.
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In het geval dat er geen gas, maar alleen water uit gasveld Q16-Charlie Noord onttrokken zou
worden, wordt er een maximale totale bodemdaling tussen 2014 en 2023 verwacht van 15
mm (voor MB0002 en Cm=0,077 GPa-1). De additionele bodemdaling vanaf oktober 2016
bedraagt minder dan 1 mm. In het geval van gasextractie varieert de verwachte totale
maximale bodemdaling tussen 2014 en 2023 tussen 3 en 20 mm (voor MB0002; Cm=0,022
resp. 0,077 GPa-1).
De voor de beschouwde range van de compactiecoëfficiënten berekende bodemdaling in het
diepste punt van de bodemdalingskom bedraagt in 2023 (zie Figuur 4.7):
- Voor het scenario gas: 3 – 29 mm
- Voor het scenario water: 3 – 22 mm

Figuur 4.3 Prognose van de bodemdaling ter plaatse van het monitoringspunt op het ONE-terrein (MB0001),
berekend voor een diepte van 70 m-NAP voor het scenario van water extractie (boven) en gasextractie (onder) voor
vier verschillende waarden van de compactiecoëfficiënt.
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Figuur 4.4 Prognose van de bodemdaling ter plaatse van het monitoringspunt Lichtenlijn (MB0002), berekend voor
een diepte van 70 m-NAP voor het scenario van water extractie (boven) en gasextractie (onder) voor vier
verschillende waarden van de compactiecoëfficiënt.
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Figuur 4.5 Prognose van de bodemdaling ter plaatse van het monitoringspunt Vuurtoren (MB0003), berekend voor
een diepte van 70 m-NAP voor het scenario van water extractie (boven) en gasextractie (onder) voor vier
verschillende waarden van de compactiecoëfficiënt.
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Figuur 4.6 Prognose van de bodemdaling ter plaatse van het monitoringspunt op het Krabbeterrein (MB0004),
berekend voor een diepte van 70 m-NAP voor het scenario van water extractie (boven) en gasextractie (onder) voor
vier verschillende waarden van de compactiecoëfficiënt.

Figuur 4.7 Bodemdaling aan het einde van de productie in het diepste punt van de bodemdalingskom in beide
scenario’s voor vier compactiecoëfficiënten.
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5 Conclusies en toelichting
ONE is voornemens het voorkomen Charlie Noord in het Q16 blok te onderzoeken op
gasvoorkomen door een exploratie put te boren. In verband met de winningsvergunning zijn
de seismische risico’s ingeschat en is een bodemdalingsprognose gemaakt.
Aan de hand van de Methodiek voor Risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door
gaswinning (Staatstoezicht op de Mijnen, 2016) is een analyse gemaakt van de kans op een
aardbeving en de potentiele magnitude van een aardbeving voor het voorkomen Q16-Charlie
Noord, als gevolg van de compactie door de productie van gas uit dit deel van het reservoir.
De berekeningen in deze analyse geven aan dat de kans op het optreden van een
aardbeving verwaarloosbaar klein is. Een screening van het aardbevingsrisico op basis van
de potentiële maximale magnitude plaatst het gasvoorkomen Q16-Charlie Noord in de
risicoklasse I. Dit houdt in dat een kwantitatieve risicoanalyse niet nodig is en volstaan kan
worden met monitoring van de seismische activiteit met het bestaande KNMI meetnetwerk.
In de loop van de productie van Q16-Maas gedurende de jaren 2014-2016 zijn nieuwe
inzichten verkregen met betrekking tot drukverdeling en aanwezige gasreserves. Dit heeft
geleid tot een herzien drukdalingsmodel, zowel in tijd als in ruimtelijke verdeling. Met dit
herziene drukdalingsmodel is een prognose gemaakt van de bodemdalingsontwikkeling van
het Q16-Maas en Q16-Charlie Noord gebied tot het verwachte einde van de productie in
2023 van Q16-Charlie Noord.
Er zijn twee scenario’s voor de drukdaling beschouwd, waarbij het verschil met de vorige
prognose is te herleiden tot het gedrag van het deelreservoir Q16-Charlie Noord:
1 Het reservoirgesteente in Q16-Charlie Noord bevat gas;
2 Het reservoirgesteente in Q16-Charlie Noord bevat water.
Ten behoeve van de history match met gemeten bodemdaling is de tot en met 2016 uit de
productie afgeleide drukdaling als basis voor een herziening van de berekende bodemdaling
genomen, geëxtrapoleerd met een prognose van de drukdaling tot het einde van de productie
in 2023. De berekening is uitgevoerd met de vier in 2012 bepaalde compactiecoëfficiënten.
De voor de beschouwde range van de compactiecoëfficiënten voorspelde bodemdaling in het
diepste punt van de bodemdalingskom bedraagt in 2023 ten opzichte van de start van de
ontginning van Q16-Maas in april 2014:
1 Scenario gas: 3 – 29 mm
2 Scenario water: 3 – 22 mm
Ter plaatse van het monitoringspunt Lichtenlijn bedraagt de voorspelde bodemdaling op 70 m
diepte in 2023 ten opzichte van de start van de ontginning van Q16-Maas in april 2014:
1 Scenario gas: 3 – 20 mm
2 Scenario water: 3 – 15 mm
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