9 juni 2008

ALVHEIM I PRODUKTION
Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att produktion från Alvheimfältet, offshore Norge har startat.
Alvheimfältet innehåller bevisade och sannolika reserver, netto Lundin Petroleum, om 32 miljoner fat oljeekvivalenter och förväntas nå nettoproduktion om cirka
13 500 fat oljeekvivalenter per dag (boepd) vid 2008 års slut.
Alvheim är belägen cirka 224 km från Stavanger i vattendjup om cirka 125 meter. Alvheim FPSO är en för ändamålet designad flytande- produktions- lagring och
avlastningsfartyg med designad kapacitet att processa 120 000 fat olja per dag och 125 miljoner kubikfot naturgas per dag och har lagringskapacitet om 560
000 fat olja. Utbyggnaden sörjer för att producerad olja transporteras med lastfartyg och den producerade naturgasen transporteras till det existerande UK SAGE
systemet genom en 38 km pipeline över gränsen. Sex borrningar har slutförts.
Alvheim FPSO kommer att tjäna som ett centralt nav i området. Det närliggande Viljefältet är redan ihopkopplat med Alvheim. Utbyggnaden Volund i PL150
kommer att kopplas tillbaka till Alvheim under 2009 och produktionsstart beräknas till andra halvåret 2009. Lundin Norway AS, ett helägt dotterbolag till Lundin
Petroleum, har en licensandel om 35 procent i Volund.
Marathon Oil Coperation (NYSE:MRO) genom dess helägda dotterbolag Marathon Petroleum Norge As är operatör och innehar 65 procent av Alvheimprojektet.
Partners är Lundin Norway AS med en licensandel om 15 procent och ConocoPhillips Skandinavia AS med en licensandel om 20 procent. Alvheimfältet inkluderar
produktionslicenserna PL203, PL088BS och PL036C på den norska kontinentalsockeln.
- Produktionsstarten från Alvheim är en betydande milstolpe för Lundin Petroleum. Vid full produktion kommer Alvheim att öka vår produktion med 50 procent
jämfört med den totala nettoproduktionen under första kvartalet 2008 och kommer att ha betydande genomslagskraft på Lundin Petroleums kassaflöde och
lönsamhet framöver, säger Ashley Heppenstall, koncernchef och VD för Lundin Petroleum.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Europa,
Afrika, Ryssland och Asien. Bolaget är noterat vid den nordiska börsen. (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har bevisade och sannolika reserver om 184,2 miljoner
fat oljeekvivalenter (MMboe) per den 1 januari 2008.
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