Planer for 40 nye år

01.03.2011 Nye plattformer og nye brønner er hovedingrediensene i planene for utbygging og drift (PUD),
som nylig ble godkjent av rettighetshaverne i utvinningslisens 018 (Ekofisk-lisensen) og overlevert
myndighetene for endelig godkjenning.
Det var torsdag 24. februar administrerende direktør i Conocophillips Norge, Steinar Våge, overleverte planen for
videreutvikling av Ekofisk Sør og Eldfisk II til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (til venstre på foto). De to
prosjektene vil øke utvinningsgraden til Ekofisk- og Eldfisk-feltene fra henholdsvis 49,5 til 52 prosent, og fra 22 til
28,5 pst. Ekofisk og Eldfisk er de to største feltene i Ekofisk-området og har vært i produksjon siden henholdsvis
1971 og 1979.
- Jeg er glad for å ha mottatt nye utbyggingsplaner i Ekofisk-området. Planene legger grunnlaget for nye 40 år
med produksjon og stor verdiskaping fra dette viktige området, uttalte olje- og energiministeren i forbindelse med
overleveringen av planene.
De to feltene ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, om lag 300 kilometer fra land. Ekofisk Sør-prosjektet
omfatter bygging av ny brønnhodeplattform, en ny havbunnsbasert vanninjeksjonsinnretning og boring av 44 nye
brønner. Eldfisk II-prosjektet omfatter en oppgradering av eksisterende innretninger, samt bygging av nytt
boligkvarter, nytt prosessanlegg og boring av 42 nye brønner.
- Videreutvikling av Ekofisk og Eldfisk står sentralt i ConocoPhillips’ framtidsplaner på norsk sokkel. Selskapet,
sammen med de øvrige eierne i utvinningstillatelsen, legger opp til å investere 65 milliarder kroner gjennom
prosjektene Ekofisk Sør og Eldfisk II de neste årene. Målet er å øke utvinningsgraden betydelig. Innleveringen av
søknaden er en milepæl for videreutviklingen av feltene, sier Steinar Våge. Han håper på endelig godkjenning i
Stortinget i vårsesjonen, slik at byggearbeidene kan komme i gang til høsten. Plattformen skal tas i bruk i
tidsrommet 2013-2015.
ConocoPhillips er operatør for feltene Ekofisk og Eldfisk, som begge ligger i utvinningstillatelse 018. De øvrige
rettighetshaverne er Total, Eni, Statoil og Petoro.

