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L B P ’s  H O N O R A R
ca. 1.000.000 DKK

K U N D E
Bilfi nger Industrietechnik 

Salzburg GmbH

L B P ’s  Y D E L S E R
Byggeledelse

Sikkerhedstilsyn
Fagtilsyn

VIL DU VIDE MERE

Poul Erik Thomsen
Telefon +45 2381 3382

pe@lbpeng.dk

Det er vigtigt, at man kan agere professionelt 
i internationalt regi. Navnlig når det gælder 
sikkerheden på en stor byggeplads. Et ek-
sempel herpå stammer fra LBP’s engagement 
hos Novo Nordisk i Kalundborg. Her skulle 
den store medicinalvirksomhed opføre en ny 
fabrik til omtrent 2 mia. kroner. Det østrigske 
fi rma Bilfi nger var talstærkt tilstede på byg-
gepladsen med cirka 100 medarbejdere fra 
syv nationer.

”Det er altid rart at kunne hjælpe 
et udenlandsk fi rma til at klare sig 
godt i Danmark. Vi havde folk på 
pladsen fra blandt andet Polen, 
Ungarn og Slovakiet. De kommer 
ofte med et andet udgangspunkt, 
og derfor er det nødvendigt, at 
man forklarer grundigt, hvordan 
arbejdsmiljøreglerne skal efterleves,” 
forklarer LBP-projektansvarlig Poul 
Erik Thomsen.

”Vi begynder altid med en indledende sikker-
hedsintroduktion for hver ny medarbejder på 
pladsen. Så forklarer vi, at i Danmark gør vi 
sådan og sådan, og har du spørgsmål til det? 
Vi har generelt en meget pragmatisk tilgang, 
for det er vores erfaring, at det er det, man 
kommer længst med,” siger Poul Erik Thom-
sen.

LBP’s kerneopgave hos Novo Nordisk bestod i 
sikkerhedskoordinering mellem Bilfi ngers an-
satte og andre håndværkere på pladsen samt 
i at udarbejde risikovurderinger og APV’er 
på både tysk og engelsk. Desuden deltog 
LBP i bygge- og sikkerhedsmøder og bestilte 
undervejs også udstyr på vegne af Bilfi nger. 
Opgaven begyndte ellers et helt andet sted, 
fortæller Poul Erik Thomsen.

”Vi blev oprindeligt hyret ind til at varetage 
byggeledelse, arbejdsmiljø og sikkerhedsle-
delse samt fagledelse af facility-pakken. Sam-
tidig havde Bilfi nger vundet leverancen af al 
clean utility i den nye bygning. De spørger så 
på et koordineringsmøde, om nogen kender 
de danske sikkerhedsregler, for de står faktisk 
og mangler en sikkerhedsansvarlig til deres 
del af projektet. Der kan vi så heldigvis række 
hånden i vejret. Det viser meget godt bred-
den i LBP Engineerings ydelser og vores agile 
tilgang. Vi står altid klar til at springe til, hvis 
vi mener, vi kan løse en opgave”.

”SICHERHEIT IST ERSTKLASSIG”
’Sikkerheden er i top’, står der på tysk. Og det skal den være, 
når LBP Engineering instruerer udenlandsk arbejdskraft i danske 
byggepladsregler.


