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Et par laboratorier til biologiske forsøg skulle 
opgraderes for at efterkomme nye markeds-
krav, og fordi de efterhånden var godt slidte. 
Blandt andet skulle der etableres en ny rør-
bro til ventilation mellem to bygninger, og en 
række rør under loftet skulle omlægges – på 
ganske lidt plads. LBP Engineering A/S vare-
tog designet af de nye forsøgslaboratorier 
og havde desuden koordinerende ansvar for 
fagområder som HVAC, BMS, FMS og EHS.

Sikkerheden var i højsædet, for det er 
sprængfarligt pulver, der håndteres i de nye 
lokaler, og der er derfor en reel eksplosions-
fare, ligesom projektholdet skulle overveje en 
række andre kemiske forhold. Med i LBP’s 
overvejelser indgik også levetidsbetragt-
ninger og slid, så de rigtige materialer blev 
brugt, og så eksempelvis en forkert malet 
dør ikke ender med at give partikelafslag, der 
kan kontaminere de nyetablerede renrum. I 
sin essens handler det om stringens og rene 
linjer.

”Kan de og de materialer for eksempel tåle 
acetone? Og passer vores design til de nye 
maskiner, der jo skal kunne renses? Er det 
nemt at komme til? Det var den slags over-
vejelser, vi gjorde os. Det skal være let at be-
tjene og anvende. For man skal huske, det 
er rigtige mennesker, der gør rent til daglig. 
Derfor er det vigtigt, at projektet er både 

bygbart og brugbart,” forklarer LBP-projek-
tansvarlig Steffen Højmann.

Det første par måneder af brugerinddragel-
sesfasen blev brugt på at høre brugerne om 
deres produktionsfl ow, deres procedurer og 
deres ønsker. Det vejede LBP Engineering 
dernæst op imod krav fra sundhedsmyndig-
hederne og de øvrige tekniske specifi katio-
ner, der kommer fra bl.a. bygningsansvarlige, 
kemikere og procesoperatører.

”Vi er helt nede i detaljen. Dernede, 
hvor det handler om at få fragtet en 
spand herfra dertil. Og til lige præcis 
den type opgave specialdesignede vi 
faktisk en vogn. Det understreger, at 
brugerinddragelsen er så utroligt vigtig. 
Så ham eller hende, der står derude, ved, 
at de ikke får noget ned i hovedet, og at 
det hele er lavet efter deres behov. Det 
er det, jeg kalder respekt for opgaven,” 
siger Steffen Højmann.

RENE LINJER I LABORATORIET
LBP Engineering har bistået en førende dansk farmavirksomhed med 
ombygning og opgradering af forsøgslaboratorier. Fokus har været på 
sikkerhed og brugerinddragelse.
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