Stortinget godkjenner Ekofisk Sør og Eldfisk II
08.06.2011 Stortinget har i dag godkjent planene for utbygging og drift (PUD) av Ekofisk Sør og Eldfisk II.
Det skjer på dagen 40 år etter at daværende statsminister Trygve Bratteli åpnet oljeproduksjonen på
Ekofisk i 1971 og gjorde Norge til et oljeproduserende land.
Godkjenningen av de to planene innbærer at Ekofisk nå blir forberedt for produksjon i flere tiår framover.
Ekofisk Sør medfører bygging av en ny brønnhodeplattform, 2/4 Z, og et sjøbunnsanlegg for vanninnsprøyting.
Ekofisk 2/4 Z-plattformen vil ha plass til 36 produksjonsbrønner, mens åtte vanninnsprøytingsbrønner vil gå fra
sjøbunnsanlegget. Ekofisk Sør er planlagt å øke utvinningsgraden fra Ekofisk-feltet fra 49,5 til 52 prosent (25-35
millioner Sm3) og representerer investeringer på 25-30 milliarder kroner. Den nye plattformen vil bli forbundet
med Ekofisk-senteret med bro.
Eldfisk II består av en ny, integrert plattform (brønnhode, prosess og boligkvarter), Eldfisk 2/7 S, knyttet til det
eksisterende Eldfisk-senteret. Det er planlagt 40 nye brønner for produksjon og vanninnsprøyting fra plattformen.
Den nye plattformen vil også muliggjøre fortsatt bruk av eksisterende plattformer på Eldfisk- og Embla-feltene, og
to nye brønner vil bli boret fra den eksisterende 2/7A-plattformen. Eldfisk II vil øke utvinningsgraden fra Eldfiskfeltet fra 22 til 28,5 prosent (35-45 millioner Sm3) og representere investeringer på 35-40 milliarder kroner.
Tidsplanen for Ekofisk Sør er produksjonsstart sent i 2013, mens Eldfisk II er planlagt i produksjon i 2015.
Ekofisk-feltet ble funnet i 1969 og Eldfisk i 1970. Ekofisk-feltet kom i produksjon i 1971, mens Eldfisk produserte
fra 1979. De to feltene står for hoveddelen av produksjonen fra Ekofisk-området, som i 2010 var på
gjennomsnittlig 264.000 fat oljeekvivalenter brutto per døgn.
ConocoPhillips er operatør for utvinningstillatelse 018 (35,11 prosent). De øvrige medeierne er Total E&P Norge
(39,90 prosent), Eni Norge (12,39 prosent), Statoil Petroleum (7,60 prosent) og Petoro (5,00 prosent).
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