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LBP ENGINEERING A/S
TLF +45 5911 0077 
WWW.LBPENG.DK

SKIMMEDEVEJ 10 
4390 VIPPERØD
DANMARK

VANDTÅRNSVEJ 77 
2860 SØBORG
DANMARK

VIL DU VIDE MERE

Anders Porting
Telefon +45 8140 9002

ap@lbpeng.dk

H V O R ?
Regstrup, Vestsjælland

H V O R N Å R ? 
Januar 2019 - igangværende

L B P ’s  H O N O R A R
ca. 200.000 DKK

K U N D E
Military Equipment Denmark

L B P ’s  Y D E L S E R
Bygherrerådgivning

Military Equipment Denmark (MED) leverer 
militært grej såsom skydeskiver, elektroniske 
komponenter til tanks og beskyttelsesudstyr 
– med udgangspunkt i fi rmaets hovedkvarter 
i Regstrup i Nordvestsjælland, ganske kort fra 
LBP Engineerings hjemmeadresse. Den slags 
kræver plads, og derfor er MED nu ved at 
bygge nye kvadratmeter, som efter planen 
skal huse omtrent 75 procent af virksomhe-
dens aktiviteter, når byggeprojektet i to plan 
står færdigt i efteråret 2019.

LBP Engineering A/S fungerer som bygher-
rerådgiver på totalentreprisen, der helt kon-
kret gælder opførelse af en stor stålhal med 
stueetage til produktion samt førstesal til ad-
ministration og møderum. Udgangspunktet 
for samarbejdet er tætte relationer og lokal-
kendskab.

”Kunden havde fået tilbud fra forskellige 
totalentreprenører, men ville gerne have en 
lokal til at give et bud på opgaven. LBP hjalp 
med at fi nde en lokal entreprenør. En opga-
ve som den her kræver nemlig meget tæt 
dialog. Og der er det en fordel, at vi er tæt 
på hinanden rent fysisk. Hvis jeg ser noget, 
vi skal tage hånd om, kan jeg tage fat i min 
kunde med det samme og få hurtig feed-
back. Vi sikrer konstant opfølgning og sørger 
for, at alle aftaler overholdes, så kunden ikke 
kommer i klemme på nogen måde,” forkla-
rer LBP-projektansvarlig Anders Porting.

”Vores opgave er overordnet at sørge for, at 
der ikke er noget, der kommer bag på kun-
den. Det gælder ikke mindst tilsyn, sikkerhed 
og arbejdsmiljøforhold, for uanset hvad, er 
bygherre jo altid overordnet ansvarlig for 
byggepladsen. Også her kan vi rykke hur-
tigt ud, helt lavpraktisk fordi mine børn går i 
skole lige ved siden af byggepladsen. Det at 
være tæt på kunderne kan ikke undervurde-
res i det daglige, praktiske arbejde,” mener 
Anders Porting.

Et særligt opmærksomhedspunkt er økono-
mistyring, hvor det for LBP Engineering hand-
ler om konstant at være på forkant og sikre 
tryghed og stabilitet, så projektøkonomien 
ikke løber løbsk, og så kunden undgår over-
fakturering.

”Vi sigter mod at tage problemerne 
i opløbet – og helt ned i detaljen. 
Så der ikke pludselig er tvivl om, 
om der skal sættes kabelbakker på 
gipsvæggene, eller om de skal bygges 
ind i væggene. Det skal afklares tidligt, 
så projektet ikke bliver forsinket pga 
placeringen af en stikkontakt. Her kan 
vi bruge vores erfaring til at være på 
forkant. I kombination med den lokale 
tilstedeværelse giver det et solidt 
fundament for projektet,” siger Anders 
Porting.

LOKALKENDSKAB OG STYR PÅ ØKONOMIEN
En ny administrations- og produktionsbygning til militærudstyr bliver 
opført omtrent i LBP Engineerings baghave. Den lokale vinkel har hele 
vejen igennem vejet tungt for kunden.


