
TR
Y

K
T 

PÅ
 M

IL
JØ

C
ER

TI
FI

C
ER

ET
 T

RY
K

K
ER

I M
ED

 S
VA

N
EM

Æ
RK

E 
O

G
 F

SC
®

• 
A

PR
IL

 2
02

0

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

SKIMMEDEVEJ 10 
4390 VIPPERØD
DANMARK

VANDTÅRNSVEJ 77 
2860 SØBORG
DANMARK

H V O R ?
Måløv

H V O R N Å R ? 
September 2014 - april 2016

L B P ’s  H O N O R A R
ca. 1.800.000 DKK

K U N D E
Novo Nordisk A/S

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

Sikkerhedstilsyn

LBP Engineering varetog over omtrent halv-
andet år koordineringen af sikkerheden på 
den store greenfi eld-byggeplads til opfø-
relsen af Novo Nordisks ’Diabetes Research 
House’. De 16.500 m2 i hesteskoform rum-
mer kontorer, laboratorier, kantine, atrium og 
et stort auditorium i forskudte plan.

Som sikkerheds- og arbejdsmiljøansvarlig 
stod LBP for daglige sikkerhedskurser, ugent-
lige runderinger på byggepladsen, APV-gen-
nemgange og risikovurderinger. Det hele 
foregik i tæt og godt samarbejde med byg-
geledelsen, Novo Nordisks HSE-ansvarlige 
og entreprenørerne. Det var der behov for, 
eftersom omtrent 250 håndværkere og 35 
funktionærer havde deres faste gang på byg-
gepladsen.

”Der var mange hænder og mange 
forskellige faggrupper repræsenteret. 
Det stiller krav til koordineringen, ikke 
mindst sikkerhedsmæssigt. Novo Nordisk 
har et generelt højt sikkerhedsniveau, 
og det skal vores ydelser modsvare. I 
den sammenhæng var det en klar fordel, 
at vi var med fra dag ét og helt frem til 
afl everingen af projektet til kunden,” 
forklarer LBP-arbejdsmiljøkoordinator 
Poul Erik Thomsen.

Netop de høje sikkerhedskrav i kombination 
med de mange forskellige fagligheder er en 
fi n balancegang, mener Poul Erik Thomsen. 
For alle skal kunne være på den samme byg-
geplads uden at være til fare for andre eller 
genere hinanden unødigt – f.eks. med stø-
jende eller lugtende arbejde som svejsning 
eller epoxybehandling af gulve.

”Der er mange måder at håndtere sikkerhed 
på. I LBP har vi en pragmatisk tilgang, der 
bygger på respekt for forskellige fagligheder. 
Som arbejdsmiljøansvarlige skal vi sikre det 
nødvendige sikkerhedsniveau og samtidig 
få tingene til at ske. Så reglerne ikke står i 
vejen for projektets fremdrift. Der skal man 
vide, hvad man kan gå på kompromis med – 
og hvad man absolut ikke kan. Det handler 
grundlæggende om respekt for andre men-
nesker. For hvis nogen har glemt hjelmen, 
er der mange måder at håndtere det på. Jeg 
tror, det har betydning, at mange af os i LBP 
har praktisk baggrund, og at vi generelt er en 
blandet fl ok. Vi ved, hvad vi skal være særligt 
opmærksomme på,” mener Poul Erik Thom-
sen.

”DER ER MANGE MÅDER 
AT HÅNDTERE SIKKERHED PÅ”
Respekt for og forståelse af forskellige fagligheder er et stærkt 
udgangspunkt for at varetage sikkerheden på en byggeplads. 
Opførelsen af en ny bygning i Novo Nordisk Park i Måløv understregede 
den pointe.

VIL DU VIDE MERE

Poul Erik Thomsen
Telefon +45 2381 3382

pe@lbpeng.dk


