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UTBYGGNADEN AV DET 180 MILJONER FAT STORA ALVHEIMPROJEKTET GODKÄNT AV DEN NORSKA STATEN
Föreslagen utbyggnad med FPSO (fartyg för produktion, lagring och avlastning) med produktionsstart under 2007.
Lundin Petroleum AB har genom sitt helägda dotterbolag Lundin Norway AS och dess partners i Alvheimprojektet, fått norska olje- och energidepartementets
godkännande för utbyggnads- och verksamhetsplanen (PDO) för utbyggnaden av Alvheimfältet. Produktionsstart beräknas tidigt under år 2007 med en
produktionspeak om 80 000 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 fyndigheterna Kneler, Kameleon, Boa samt östra Kameleon. Alvheimfältet innehåller utvinningsbara reserver
om cirka 180 miljoner fat oljeekvivalenter, brutto. Alvheimgruppen ingick nyligen ett avtal med Norsk Hydro Produksjon AS (Norsk Hydro) om att koppla ihop
den närliggande Kleggfyndigheten, med Norsk Hydro 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 kapacitet under 2007 där produktion från enbart Alvheim kommer att nå en peak om 80 000 fat
oljeekvivalenter per dag, brutto. Alvheimprojektets partners kommer att bygga ut fältet genom att använda 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.Alvheimprojektet kommer att transportera producerad olja med tanker, producerad gas till Storbritannien via pipelinen SAGE och återinjicera producerat
vatten.
- Vi är glada över att detta, för Lundin Petroleum, betydande projekt nu går vidare. Vi är tacksamma till den norska staten för det mycket lägliga godkännandet
och det praktiska sätt på vilket de norska och brittiska staterna behandlar frågan om gränsöverskridning vilket resulterat i att man undvikit onödiga förseningar.
Detta projekt kommer att ha en betydande inverkan på Lundin Petroleums produktion och reserver genom att addera 13 000 boepd, i nettoproduktion. Vidare
förväntar vi oss att utbyggnaden av Alvheim kommer att följas av kommersialiseringen av den nyligen gjorda fyndigheten Hamsun. Lundin Petroleum är fortsatt
övertygade om att skapa värde genom prospektering Norge, säger Ashley Heppenstall, koncernchef och VD i en kommentar.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Albanien,
Frankrike, Holland, Indonesien, Iran, Sudan, Tunisien och Venezuela. Bolagets aktier handlas på Attract 40-listan vid Stockholmsbörsen. (ticker ”LUPE”)
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