5 augusti 2004
Lundin Petroleum: Produktionsstart för Broomfältet, offshore Storbritannien
Lundin Petroleum ABs helägda dotterbolag Lundin Britain Limited har påbörjat produktionen vid Broomfältet, belägen offshore Storbritannien.
Borrningen 2/05-19Y sattes i produktion den 3 augusti 2004, med ett genomsnittligt naturligt flöde om 16 000 fat olja per dag (bopd), 13
månader efter att beslut om utbyggnaden tagits.
Utbyggnaden pågår enligt plan med ytterligare två förborrade, producerande borrningar och en borrning för vatteninjicering som skall slutförs samtidigt som
ytterligare en borrning för vatteninjiceraing skall genomföras. Hela borrprogrammet förväntas vara slutfört under tredje och fjärde kvartalet och med
produktionspeak över 20 000 bopd.
Fältet byggs ut och kopplas tillbaka till Heather plattformen, under havsytan som är belägen 7 km öst om Broom fältet. Utbyggnaden har inneburit betydande
investeringar i förbättring och modernisering av Heather plattformen för att kunna hantera produktionen från Broom.
Oljereserverna uppskattas till 36 miljoner fat olja för första fasen i utbyggnaden av Broom. Ytterligare utbyggnadsmöjligheter finns i närheten och inom
koncessionsområdet för Broomfältet vilka för närvarande utvärderas. Vidare kommer utbyggnaden av Broom ha stor betydelse för att förlänga Heatherfältets
livslängd.
- Det är fantastiska nyheter att Broomfältet producerar olja så snart efter det attJag, under förra årets Offshore Europe, godkänt utbyggnaden. Dagens nyhet
från Lundin Petroleum är ytterligare ett bevis på, att för ett bolag med rätt kompetens, skarpsinne och beslutsamhet är den brittiska kontinentalsockeln (UKCS)
fortfarande en sjudande och lönande bassäng, säger den brittiska energiministern Stephan Timmsin en välkomnande kommentar till nyheten.
- Broomfältets produktionsstart är en viktig milstolpe för Lundin Petroleum och dess partners. Vi är glada över den framgångsrika utbyggnaden av detta
satellitfält som avsevärt kommer att förlänga livslängden av Heatherfältet och dess anläggningar. Produktionsstarten av Broom är viktig för Lundin Petroleum för
att möta bolagets målsättning för produktionen på över 40 000 fat oljeekvivalenter vid årets slut 2004, säger Ashley Heppenstall VD Lundin Petroleum i en
kommentar.
Lundin Petroleum är operatör med en licensandel om 55% tillsammans med partners Challenger Minerals Inc. (16%) samt Palace Exploration Company (29%).
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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