
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

LUND Engineers & Contractors A/S har en solid erfaring inden for procesindustrien, herunder den 

kemiske, olie- og gas, fødevare, metal, bioteknologiske samt den farmaceutiske industri.  

Vi er din uafhængige samarbejdspartner og varetager udelukkende din interesse. Som leverandør 

har vi fokus på helheden og sammenhængen med den eksisterende produktion. Vi sætter en ære 

i et hurtigt, effektivt og holdbart projektforløb med en minimum af down-time. Dette er for at sikre 

vore kunder den bedste kvalitet ift. økonomi, sikkerhed og miljø. 

LUND Engineers & Contractors A/S er et firma, der er bygget op om vores specialiserede og 

motiverede medarbejdere, der håndterer alt fra større projekter til mindre konsulentydelser. Vi 

betragter hele landet som vores arbejdsplads med kontorer i Horsens, Kalundborg og Glostrup. 

Vores folk har brede kompetencer, hvorfor vi er sikret godt som leverandør. Vi har specialister i 

alt fra el- og instrumentering til stål- og rør engineering, samt ATEX specialister (CompEx 

certificeret), supervisors og HSE folk. Sammen sikrer vi, at det hele går forsvarligt til. 

Alle vores folk har fortrinsvis erfaring fra pharma- samt olie- og gas industrien.   

Vi har et tæt samarbejde med vores søsterselskab Global Functional Safety, som har specialister i 

maskin- og processikkerhed. Samarbejdet sikre, at vi altid arbejder iht. gældende love og 

standarder uden at kompromittere sikkerheden for mennesker, miljø eller udstyr.  

IT’S BETTER TO BE IN THE PROCESS… 

…THAN OUT OF CONTROL! 

Vi laver alt - ingen opgave er for stor eller for lille – så tøv 

ikke med at bruge LUND Engineers & Contractors A/S 

som jeres leverandør ved den næste opgave. 



 

 

 

 

 

 

I LUND Engineers & Contractors A/S varetager vi opgaver både som totalentreprenør og som 

leverandør til delprojekter. Vi spænder bredt og vore dygtige folk har lang erfaring og kendskab 

til processerne.    

Vi lægger vægt på individuelle løsninger, som optimerer og integrerer produktions-, sikkerheds-, 

miljø- og energihensyn. Vi er derfor med til at sikre det bedste valg ud fra "total cost of ownership"-

princippet. 

Desuden er vi produktuafhængige, hvorfor vi altid anbefaler den bedste løsning til de projekter, 

vi er engageret i. 

Med en stor og bred erfaring indenfor følgende kompetencer, tilbyder vi: 

• Totalløsninger 

• Byggepladsledelse 

• Tilsyn 

• Myndighedsbehandling 

• Uninterrupted Power Supply  

• Forsyningsanlæg & transformerer m.v.  

• Brandplaner & EX-klassificering 

KONTAKT OS 

LUND Engineers & Contractors A/S 
 

Telefon   +45 76 26 70 30 

E-mail    mail@as-lund.dk 

Web       www.as-lund.dk 

Afdelinger: 
 

Byvangen 94, DK-8700 Horsens 

Gl. Rørbyvej 3, DK-4400 Kalundborg 

Produktionsvej 2, DK-2600 Glostrup 

• ATEX (CompEx certificeret) 

• PI&D / 3D rørdesign 

• Styresystemer (DCS / SCADA / SRO) 

• Safety Instrumented Systems (SIS)  

• Expert rådgivning af standarderne: 

IEC 61508 / IEC 61511  

IEC 62061 / ISO 13849 


