
• 
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

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
®

V IL  DU VIDE MERE

Allan Christensen
Telefon +45 2186 2970

ac@lbpeng.dk

EL-FAGLIG EKSPERTISE BLEV AFGØRENDE
Det kræver specialiseret viden og sektorkendskab at håndtere 
elektriske installationer i den farmaceutiske branche. For Xellia 
Pharmaceuticals har LBP Engineering varetaget fl ere typer 
installationer og dimensionering af et helt nyt el-anlæg.
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Elinstallationer

”Der er ikke noget unikt i at lave 
bygningsinstallationer. Men at gøre det 
til eksempelvis renrum og at håndtere 
elkomponenter i klassifi cerede områder 
… det kræver specialiseret viden. 
Jeg har selv 25 års erfaring med 
installationer i den farmaceutiske 
industri. Og den erfaring trækker vi på 
hver dag til gavn for vores kunder.”

I det konkrete projekt var procesdelen teknisk 
kompleks, fordi Xellia har ét samlet styrean-
læg til at håndtere både facility management 
(FMS), building management (BMS) og pro-
cesanlæg.

”På et anlæg som det her er styring af tem-
peratur og fugt altafgørende. Motorer og 
ventiler skal køre som planlagt, ventilationen 
skal være korrekt kalibreret. Og når det hele 
er samlet i ét styresystem som her, er det 
særligt vigtigt, at dimensionerne passer. Der 
sidder målere nærmest alle vegne til at holde 
styr på forholdene. Men det er den faglige 
ekspertise, der er udslagsgivende for, hvor-
dan systemet i sidste ende betjenes,” siger 
Allan Christensen.

Opgaven var oprindeligt beskrevet som en 
omfattende projektering af et nyt el-anlæg, 
inklusive UPS, tavleanlæg og fl ere andre in-
stallationer. Og efter at have konsulteret med 
kunden, Xellia Pharmaceuticals, valgte LBP 
Engineering som bygherrerådgiver at samle 
fl ere udbud i én pakke – både bygnings- og 
procesinstallationer samt brandalarmering, 
de såkaldte ABA-installationer.

”Det er et stort anlæg, vi taler om, og op-
gaven har rummet hele spektret fra overord-
nede beslutninger om fastlæggelse af kabel-
størrelser til detaljer såsom installationer til 
ventiler. Vi så nogle fordele i at samle det hele 
i ét udbud, fordi samme installatør så kunne 
lave det hele. Det gav færre grænsefl ader og 
betød, at vi kunne gennemføre hele projektet 
inden for en overskuelig periode,” fortæller 
LBP-projektleder Allan Christensen.

Bygningsinstallationerne talte bl.a. design af 
nye hoved-, bygnings- og utilitytavler samt 
opsætning af UPS (Uninterruptible Power 
Supply) som backupløsning til strømforsynin-
gen. Det betød, at der skulle trækkes mange 
meter ledning og laves nye installationer og 
føringsveje. Et af LBP’s primære fokusområ-
der i den forbindelse var at koordinere arbej-
det i 3D-modeller, så ingen funktioner kom i 
vejen for andre. Det er komplekst stof, for-
klarer Allan Christensen.


