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WORKSHOPFORLØB KRIDTER BANEN OP
LBP Engineering har arbejdet med forventningsafstemning og
behovsafklaring i et koncentreret workshopforløb for AGC Biologics på
vejen mod indvielse af tre nye laboratorier.
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Der er stor byggelyst hos AGC Biologics A/S i
Søborg, hvor nye krav fra markedet medfører
løbende ændringer i de fysiske forhold. Senest er tre nye laboratorier blevet tilføjet på
anden sal, så AGC kan øge produktiviteten
og følge med kravene om nye produktionslinjer og større kapacitet.
Den centrale udfordring i den sammenhæng
er de begrænsede pladsforhold, som betyder,
at AGC – med hjælp fra LBP Engineering –
har set sig nødsaget til at omfordele kontorfaciliteter, kantineforhold og altså også de tre
nye laboratorier. Det giver naturligvis en del
byggearbejde. Og her spiller det ind, at huset
bl.a. rummer et QC-laboratorie, der ikke tåler
rystelser.

”Vi forsøger altid at hjælpe vores kunder
med at skabe vækst i deres forretning.
Det kan vi kun gøre på en ordentlig
måde, hvis vi forstår, hvordan de arbejder, og hvilke forhold de arbejder
under. I det konkrete projekt har det helt
banalt handlet om at flytte rundt på en
række elementer og så stille dem op, så
forskellige brugergrupper bliver tilfredse.
Det kræver, at vi har helt styr på, hvilket
udstyr der skal flyttes hvorfra hvortil. Og
det kræver en tværfaglig koordinering,
så vi får de mange forskellige kundegruppers krav til at passe sammen både
under og efter ombygningen,” forklarer
LBP-projektleder Morten Hansen.
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Til det arbejde tog LBP Engineering initiativ
til et workshopforløb, hvor brugerne af de
tre laboratorier blev inddraget både hver for
sig og samlet, og hvor alles ønsker og behov
blev klarlagt. Fælles forventningsafstemning
var et særligt fokusområde i den proces.
”På grund af den begrænsede plads stod det
tidligt klart, at ingen kan få alt det, de gerne
vil have, når det gælder udstyr og pladsforhold. Derfor var det afgørende at få kridtet
banen op tidligt i forløbet og i fællesskab,
så alle forstod, hvorfor ombygningen blev
tilrettelagt, som den gjorde. Den tilgang er
en integreret del af LBP’s workshopforløb. Og
den styrede dialog er et både nødvendigt og
meget gavnligt redskab i den type sammenhæng,” siger Morten Hansen.
Workshopforløbet hos AGC Biologics har
haft særligt for øje, at ombygningen af de tre
laboratorier skal ske, mens den øvrige virksomhed – herunder flere produktionslinjer –
er i drift. Efter planen står de nye laboratorier
klar til indvielse i maj 2020.
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