Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
- At forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser

Medlemsmøde ved H. Lundbeck A/S’s afdeling i Lumsaas
Den 13. oktober 2009

Lundbecks gamle hovedbygning ud mod Oddenvej
Fabrikschef Linda Frederiksen fortalte kort om sitets udbygning siden etableringen i Lumsås i 1962
i det nedlagte mejeri, der kunne anvendes som produktionslokalitet.
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I årene frem til nu er produktionsanlægget blevet meget kraftigt udvidet, og dækker nu et areal på
ca. 150.000 m2 med 5 selvstændige produktionsenheder, samt en række laboratorier,
administration og en stor kantinebygning med rigelig plads til de ca. 200 medarbejdere.
I Lumsås produceres omkring 10 aktive lægemiddelstoffer, som oparbejdes og distribueres af
andre af H. Lundbeck A/S's afdelinger, herunder hovedsæder i Valby. Der produceres omkring 45
tons færdige produkter om året.
Såvel udefra som internt stilles der meget strenge krav til miljø- og sikkerhed.
Det eksterne miljø tilgodeses ved at udledningerne bl.a. via skorstenen, løbende kontrolleres.
Alt spild og affald destrueres efter særlige regler, enten på Stigsnæs Biologiske reseanlæg eller ved
Kommunekemi.
Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsspecialist Winnie Løfquist tog over og uddybede de forebyggende
tiltag der har ført til, at sitet er blevet ISO 14001 og OH SAS 18001 certificeret i 2004 og nu har
fået:

Arbejdsmiljøets ”Grønne Smiley med krone.”

HSE-organisationen satser fortsat stærkt på at forebygge ulykker ved at få registreret alle
situationer, der måske kunne have forårsaget en tilskadekomst eller ulykke.
Alle medarbejdere gennemgår et introduktionskursus, og hvert andet år også et kursus i
Elementær Brandbekæmpelse. Desuden tilbydes kurser i førstehjælp, og en del af medarbejderne
indgår i det kommunale brandberedskab.
Absolut ingen får adgang til området før de har fået en grundig sikkerhedsinstruks bl.a. i form af
en sikkerhedsvideo samt personlig instruktion til medarbejdere, fremmede håndværkere og
gæster. Du kan se Winnies PowerPoint præsentation her:
http://virkbered.dk/images/091013%20Lumsaas/Arbejdsmilj%C3%B8,%20milj%C3%B8,%20sikker
hed%20og%20internt%20bedriftv%C3%A6rn.ppt
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Synteseoperatør Ole Stig Sørensen er én der ved meget om brandforebyggelse og
brandbekæmpelse.
Han indgår i sitets beredskabsvagt, der skal kunne stille indenfor 15 minutter døgnet rundt i den
uge de har vagten. Winnie og Ove er de 2 andre; derfor kan vi desværre aldrig se dem alle samlet
til et medlemsmøde, undtagen når vi er hos Lundbeck i Lumsås!
Det interne beredskab afholder meget hyppigt uvarslede evakueringsøvelser for de enkelte
bygninger, medens fabrikkens alle-kald afprøves. På den måde testes også medarbejdernes
reaktion i nabobygningerne.
Fabrikken har egen miljøtrailer og der er automatiske alarmerings- og sprinklingsanlæg i alle
produktionsarealer samt kemikalieoplag.
I produktionshallerne og kemikalieoplagene kan der således udlægges skum, der indenfor 2
minutter totalt fylder hele hallen / oplaget.
Der rådes også over talrige håndslukkere og specielle slukkere til magnesiumbrand, samt et par
mobile skumkanoner og et internt vandforsyningsanlæg med 200 m3 vand.
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Man har et brandmæssigt samarbejde med Odsherred Brandvæsen, der i store træk går ud på, at
fabrikken stiller lokaliteter og nogle folk samt miljø- og skumtrailere til rådighed, medens
kommunen stiller med køretøjer og materiel. Dette betyder, at brandstationen er på fabrikken, og
at der indgår 7 ansatte i udrykningsstyrken.
Teamleder Tekniker Ove Larsen afrundede indlæggene ved at fortælle lidt om
førstehjælpsberedskabet, hvor portvagter, brandfolk m.fl. er uddannet i førstehjælp og brug af
hjertestarter. Man har 2 registrerede hjertestartere og 2 førstehjælpskufferter med meget
specieludstyr. Overalt i fabrikationen er der placeret øjenskylleflasker og nødbrusere.
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En efterfølgende, meget grundige og interessante rundgang på omkring en times tid, foregik i 3
små hold, hvor vi nogle steder blev iført kitler, overtrækssko og sikkerhedsbriller.
Vi kunne dog ikke ringe hjem eller tage billeder, for mobiltelefoner og fotografering var absolut
forbudt i visse områder, da sitet er zoneklassificeret i henhold til ATEX-direktivet p.g.a. risikoen for
tilstedeværelse af en eksplosiv atmosfære og dermed risiko for antændelse.
Vi afsluttede besøget i kantinen hvor vi blev budt på en sandwich af dimensioner!
Besøget var så stor en oplevelse, at vi dårligt kunne få sluttet.
Synd for dem der ikke var med!

- Niels Erik Bølling

