Ærfugl fase 2 i produksjon foran plan og
på budsjett
Operatør Aker BP og partnere Equinor, Wintershall Dea Norge og PGNiG Norway
rapporterer at produksjonen har startet fra Ærfugl fase 2 i Norskehavet.
Med oppstarten er hele Ærfugl-feltet nå i produksjon.
- Jeg er virkelig stolt av leveransene fra prosjektteamet og våre allianse- og lisenspartnere.
Ærfugl-utbyggingen er gjennomført sikkert og effektivt, innenfor budsjett og foran plan. Store
deler av utbyggingen har skjedd under en koronapandemi. Dette er one team på sitt aller
beste, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.
- Aker BPs mål er å produsere olje og gass med så lav kost og lave utslipp som mulig for å
maksimere verdiskapingen for våre eiere og samfunnet for øvrig. Ærfugl-prosjektet
demonstrerer vår evne til å levere på denne strategien, sier Hersvik, og legger til at med
dagens gasspriser er også timingen for oppstart av Ærfugl fase 2 svært god.
Ærfugl-utbyggingen er koblet til produksjonsskipet på Skarv-feltet (Skarv FPSO), som er
lokalisert ca. 210 kilometer vest for Sandnessjøen. Feltet er bygget ut i to faser, med tre
brønner i sørlige del som fase 1, og ytterligere tre brønner i nordlige del av feltet i fase 2.
Produksjonen fra Ærfugl bidrar til å forlenge levetiden til Skarv FPSO med fem år, og til at
CO2-utslipp per produsert fat fra Skarv-området er redusert med 30 – 40 prosent.
Ærfugl-prosjektet har gitt betydelige lokale ringvirkninger for leverandører i
Helgelandsregionen. Subseautbyggingen, som består av verdensledende teknologi og
byggeklosser fra hele verden, ble samlet for ferdigstilling og utskipning i Sandnessjøen.
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Om Aker BP:
Aker BP er et uavhengig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk
kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og
Tambar, og er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er
notert på Oslo Børs under tickerkoden AKRBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

