Nyt leverandørnetværk skal tænke globalt
Danmarks største offshorevirksomhed på olie- gasområdet, Total E&P Denmark,
bakker op om nyt offshorenetværk med globale ambitioner.
Etableringen af Offshore Network Esbjerg (ONE); det nye netværk for offshore-relaterede
virksomheder i Esbjerg, møder nu opbakning fra en af branchens allerstørste globale spillere.
”Jeg opfordrer jer bestemt til at forfølge jeres innovative tilgang. Jeg glæder mig til at se, hvordan
ONE kan udnytte all de erfaringer, der er opnået gennem årene, samt til at se, hvordan disse kan
bruges ikke kun i Nordsøen, men muligvis udover dette geografiske marked”, siger Patrick Gilly,
Managing Director i Total E&P Danmark.
Total E&P Danmark er den næststørste operatør i Nordsøregionen, og den franske energigigant

færdes hjemmevant på den globale scene. Potentialet ved en så stærk opbakning til netværket er
helt forrygende, vurderer Jens Peder Thomsen fra initiativgruppen bag ONE:
”Når et af verdens største olieselskaber kan se fidusen i vores projekt og ser potentiale både her
på den nære hjemmebane og på globalt niveau, så kan det være svært at bevare pessimismen”,
siger Jens Peder Thomsen:
”Det er en opbakning, som kan være med til at løfte underleverandørerne i dansk offshore til nye
højder. Det kan give os mange internationale muligheder”, siger han.
Opbakning er afgørende
Tidligere har en anden af energiens allerstørste aktører, Ørsted, bakket op om ONE-initiativet og
givet netværket en varm anbefaling med på vejen.
”I Ørsted er vi afhængige af, at vores leverandører har et højt kompetence- og ambitionsniveau på
tværs af vores geografiske markeder. Jeg er overbevist om, at den leverandørkæde, vi ser i
Nordsøen – England, Nordeuropa og helt konkret i Esbjerg – også vil kunne gøre en positiv forskel
internationalt”, sagde Carsten Pagh, Procurement Manager Site Investigations and Offshore
Logistics i Ørsted, i forbindelsen med det første kickoffmøde for netværket.
Industriens opbakning er afgørende for, at netværket bliver en kommerciel og bæredygtig succes,
vurderer Glenda Napier, CEO i Offshoreenergy.dk, som har været med til at facilitere etableringen
af det nye netværk:
”De danske underleverandører bliver styrket i troen på, at der er muligheder for dem i et
internationalt marked, når nogle af energiindustriens allerstørste aktører bakker op om ideen om
at søge nye muligheder i udlandet. Opfordringen til danske underleverandører om at tænke
globalt og have globale ambitioner vil få flere til at søge nye muligheder på den internationale
scene”, siger Glenda Napier.
FAKTA
Næste møde i Offshore Network Esbjerg (ONE) er den 22. november fra klokken 12.30 til 16.00,
hvor kursen for det nye netværk fastsættes. Mødet finder sted hos Semco Maritime, Esbjerg Brygge
30, 6700 Esbjerg. Læs mere på www.oneesbjerg.dk

