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PORTRÆT: Ny LM Byg-direktør
kommer med stor erfaring
9. september 2016 00:05 | Af Jane Schmidt Klausen | Tip redaktionen om en historie

Hans Anker Nielsen, der - blandt andet som direktør i E. Pihl
&amp; Søn A/S og Per Aarsleff A/S - gennem hele sin karriere
har specialiseret sig i råhus- og byggeprojekter, er fra starten af
august tiltrådt som ny adm. direktør i LM Byg A/S
I godt en måned har han siddet i
direktørstolen hos LM Byg A/S.
Posten som adm. direktør har han
overtaget efter indehaver Carsten
Mindegaard, der træder et skridt
tilbage og flytter fokus fra drift til
udvikling, men stadig vil have sin
daglige gang i virksomheden.

51-årige Hans Anker Nielsen er nystartet adm.
direktør hos LM BYG A/S. (Foto: Byggeriets
Pressebureau)

Der er tale om 51-årige Hans Anker
Nielsen, som kommer til LM Byg fra en
stilling som afdelingsdirektør i Per Aarsleff A/S.

Den nye direktør startede sin karriere hos A. Jespersen & Søn A/S, hvor han kom
til som nyuddannet ingeniør med speciale i beton, statik og geoteknik fra Haslev
Teknikum i 1987.
"Det var et lærerigt job, hvor jeg lærte betydningen af grundighed og god
planlægning gennem tilbudsarbejde og produktionsplanlægning, ligesom jeg fik
opbygget et godt kendskab til byggeriets forskellige funktioner gennem
samarbejdet med virksomhedens rutinerede jord- og betonarbejdere", siger Hans
Anker Nielsen i en pressemeddelelse og fortsætter:
"Det var super spændende at få tingene til at spille sammen".

http://www.licitationen.dk/article/view/291528/portraet_ny_lm_bygdirektor_kommer... 12-09-2016

PORTRÆT: Ny LM Byg-direktør kommer med stor erfaring - Licitationen

Side 2 af 4

Efter et par år fik han ansvaret for de første byggeprojekter, og i 1991 blev han
hentet til det daværende E. Pihl & Søn A/S, hvor direktør Haldor P. Ragnarsson
tilbød ham job som pladschef på et råhusprojekt til cirka 45 mio. kroner, som
virksomheden gennemførte på Slagelse Sygehus.
Dermed var karrierevejen med store beton- og byggeopgaver lagt, og mødet
mellem Halldor P. Ragnarsson og Hans Anker Nielsen blev starten på et godt
samarbejde, der varede i mere end tyve år.
Med på store projekter
Som plads- og produktionschef hos E. Pihl & Søn A/S var Hans Anker Nielsen
blandt andet med i leder-teamet bag store projekter som Kastrup Station,
Øresundsforbindelsen og DGI-byen.
Med afsæt i resultaterne fra opgaverne her blev han i 2001 forfremmet til
projektchef, og i årene frem til 2007 stod han blandt andet i spidsen for E. Pihl &
Søns renovering af Københavns Hovedbanegård samt byggeriet af
Tietgenkollegiet, Copenhagen Business School og Københavns Universitet
Amager.
Læs også: LM Bygs ejer brænder for det strategiske
Som 42-årig indtrådte Hans Anker Nielsen i virksomhedens danske ledelse, først
som projektdirektør i 2007 og i 2010 som underdirektør. Men med Pihl-koncernens
konkurs i august 2013 blev der sat et brat punktum for Hans Anker Nielsens
fortsatte karriere der.
En pause i karriereforløbet blev det imidlertid ikke til - allerede måneden efter
startede Hans Anker Nielsen nemlig i Per Aarsleff A/S som projektdirektør med
ansvar for at opbygge et nyt forretningsområde med fokus på råhus og byggeri.
Opbygningen af det nye forretningsområde blev hurtigt en succes, og i februar
2015 blev Hans Anker Nielsen udnævnt til afdelingsdirektør og fik blandt andet
ansvar for byggeriet af Niels Bohr Bygningen, Copenhagen Tower, Uptown
Nørrebro og udvidelsen af Rødovre Centrum.
Nyt kapitel hos LM Byg A/S
Bedrifterne lagde man mærke til hos LM Byg A/S, og Carsten Mindegaard var
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ikke i tvivl om, at Hans Anker Nielsen var den rette til at overtage jobbet som adm.
direktør, da Carsten Mindegaard efter otte år i spidsen for virksomheden ønskede
at trække sig tilbage til fordel for de nye udviklingsopgaver og arbejdet i
virksomhedens bestyrelse.
På den baggrund tilbød Carsten Mindegaard Hans Anker Nielsen jobbet, og Hans
Anker Nielsen greb udfordringen.
Læs også: Aarsleff-direktør bliver ny topchef for LM Byg A/S
"Jobbet hos LM Byg A/S giver mig enestående muligheder for at udfolde mine
kompetencer på et overordnet niveau", siger Hans Anker Nielsen.
"Virksomheden har på markant vis forstået at forene markedets krav om
arbejdsmiljø, høj kvalitet og stor sikkerhed i gennemførelse af byggeprojekter, og
der er ikke tvivl om, at LM Byg A/S, der aldrig har haft et negativt regnskab,
rummer et vækstpotentiale, som jeg i et fortsat kontrolleret forløb glæder mig til
fremover at realisere sammen med virksomhedens mange dygtige
medarbejdere", fortsætter han og supplerer:
"Derudover er LM Byg A/S karakteriseret ved en unik og åben kultur baseret på et
stærkt fællesskab, teamwork, gensidig respekt og tillid medarbejderne imellem.
Det glæder jeg mig meget til fremover at tage del i".
LM Byg A/S har allerede været igennem en stor udvikling og omsatte - som
Licitationen - Byggeriets Dagblad tidligere har beskrevet - i 2015 for godt 400 mio.
kroner og leverede et resultat før skat på 29,2 mio. kroner.
Hans Anker Nielsen
1987: byggeleder i A. Jespersen & Søn A/S
1991: Plads- og produktionschef hos E. Pihl & Søn A/S
2001: Projektchef hos E. Pihl & Søn A/S
2007: Projektdirektør hos E. Pihl & Søn A/S
2010: Underdirektør hos E. Pihl & Søn A/S
2013: Projektdirektør hos Per Aarsleff A/S
2015: Afdelingsdirektør hos Per Aarsleff A/S
2016: Adm. direktør hos LM Byg A/S
Den sparsomme fritid helliger Hans Anker Nielsen sport og
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familieliv ved Solrød Strand sammen med sin kone Mette,
datteren Sofia på 23 år og sønnen Frederik på 20 år.
Mere om: Hans Anker Nielsen | LM Byg A/S
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