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Partners i Alvheim lämnar in en utbyggnadsplan för reserver om 180 miljoner fat olja, offshore Norge
Föreslagen utbyggnad med FPSO (fartyg för produktion, lagring och avlastning) med produktionsstart under 2007.
Lundin Petroleum har genom sitt helägda dotterbolag Lundin Norway As och dess partners i Alvheimprojektet, lämnat in utbyggnads- och
verksamhetsplan (PDO) för projektet Alvheim till norska olje- och energidepartementet. Godkännandet förväntas i oktober 2004 och
produktionsstart beräknas tidigt under år 2007 med en produktionspeak om 85 000 fat oljeekvivalenter per dag (boepd). Partners i
Alvheimprojektet är Marathon Petroleum Company (Norge), operatör med en licensandel om 65%, ConocoPhillips AS (20%) och Lundin Norway
AS (15%).
Projektet kommer initialt att innebära utbyggnad av Kneler, Boa och Kameleon fyndigheterna. Alvheimfältet innehåller utvinningsbara reserver om cirka 180
miljoner fat oljeekvivalenter, brutto. Alvheimgruppen ingick nyligen ett avtal med Norsk Hydro Produksjon AS om att koppla ihop den närliggande
Kleggfyndigheten, med Norsk Hydro Produksjon AS som operatör. Även den nyligen gjorda fyndigheten Hamsun (Lundin Norway AS 35%) kommer potentiellt att
kopplas ihop med Alvheim.
Produktion från utbyggnaden Alvheim/Klegg förväntas uppnå en kapacitet under 2007 där enbart Alvheim kommer att ha en produktionspeak om 85 000 fat
oljeekvivalenter per dag, brutto.
PDOn för Alvheim visar bolagens planer för utbyggnaden med användandet av en FPSO med fem stycken borrningscenter och rör under vattnet. FPSOn kommer
att utgöras av den ombyggda universaltankern Odin vilken Alvheimgruppen undertecknade ett köpeavtal för med Statoil tidigare i år.PDOn visar även
transporten av olja med tanker, transporten av producerad gas till Storbritannien via pipelinen SAGE och återinjicering av producerat vatten.
- Utbyggnaden av Alvheim är ett stort projekt för Lundin Petroleum och kommer tillsammans med utbyggnaden av det potentiella Hamsunprojektet att ha en
betydande inverkan på Lundin Petroleums reserver och produktion. Enbart Alvheim kommer att addera närmare 13 000 boepd i nettoproduktion till Lundin
Petroleum. Inlämnandet av utbyggnadsplanen är första steget i kommersialiseringen av det på senare tid så framgångsrika området Alvheims fyndigheter som
jag är övertygad kommer att följas av Hamsun. Vi tror även att vår återstående prospekteringsportfölj i Norge har potential att innebära liknande framgångar,
säger Ashley Heppenstall, koncernchef och VD för Lundin Petroleum i en kommentar.
PDF version
Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i
Frankrike, Holland, Indonesien, Iran, Irland, Norge, Storbritannien, Sudan, Tunisien, Venezuela och Albanien. Bolaget är noterat på O-listan vid
Stockholmsbörsen. (ticker ”LUPE”)
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