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 Byggefirmaet Vesti 
Olsen oplever stor 
efterspørgsel på fir-
maets byggeløsninger 

i hoved- og totalentreprise. Det 
er primært erhvervsbyggeri, 
kontorer, domiciler, lager, sho-
wrooms, men også sportsrelate-
ret byggeri såsom idrætshaller.

Vesti Olsen har for nylig fær-
diggjort showroom og kontorer 
for bilforhandleren Vejlebo 
& Larsen i Roskilde og Hol-
bæk, og er nu i gang med et 
lignende byggeri for en anden 
bilforhandler, Henrik Wes-
sel i Kastrup, der ligeledes er 
forhandler af Peugeot og Opel. 
Vesti Olsen er tæt på at aflevere 
et sundhedscenter i Tølløse, og 
i gang med at opføre et pro-
duktionslager i Køge for Dana 
Lim, og en større vaskehal 
samt klargørings- og admi-

nistrationsbygning for GSV 
Materieludlejning i Greve - for 
blot at nævne nogle eksempler 
på de igangværende byggerier.

– Vi vil meget gerne være med 
allerede i idéfasen hos kunden, 
siger Christian Vesti Olsen, 
adm. direktør for Vesti Olsen.

Han fremhæver, at Vesti Olsen 
har egen projekteringsafdeling 
som står for det indledende 
skitseprojekt, 3D-visualiserin-
ger, myndighedsprojekt og det 
endelige hovedprojekt samt 
færdigmelding af byggeriet. 
Projekteringsafdelingen består 
af både bygningskonstruktører, 
energikonsulenter, bygningsfy-
sikere og så er Vesti Olsen Cer-
tificeret Rådgiver i Bæredygtigt 
Byggeri (CRBB). Fælles for 
firmaets personale i projekte-
ringsafdelingen er, at alle, forud 

for deres byggetekniske efterud-
dannelse, har en håndværks-
mæssig baggrund, hvilket er en 
god forudsætning for at skabe 
bygbare projekter. Den interne 
projekteringsafdeling betyder 
mere fleksibilitet, og at der ikke 
nødvendigvis er behov for at 
trække på eksterne arkitekter 
ved alle projekter.

– Når vi gerne vil være med så 
tidligt som muligt i idéproces-
sen hos kunden, så hænger 
det sammen med, at vi på den 
måde får mulighed for at skabe 
det bedst mulige projekt, der 
tilgodeser kundens økonomiske 
rammer og behov – måske også 
behov, kunden ikke selv umid-
delbart var opmærksom på, 
siger Christian Vesti Olsen.

Vesti Olsen vil i det hele ta-
get gerne være med kunden 
hele vejen rundt. Det gælder 
også myndighedsbehandling i 
forhold til byggetilladelser, her-
under statik- og brandforhold, 
som alt i alt kan være ganske 
krævende.

Vil hjælpe kunderne med at 
finde finansiering
Vesti Olsen vil også gerne 
hjælpe kunder med at finde 
finansiering til byggerier.

– Vi har et godt netværk og vi 
ved, at der er kunder, der gerne 
vil udvide og investere i fremti-
den, men som har svært ved at 
finde finansiering. Samtidig er 

der for tiden mange frie midler, 
der søger udlåns- og investe-
ringsmuligheder, også inden for 
ejendomme, forklarer Christian 
Vesti Olsen.

Kun hoved- og 
totalentrepriser
Christian Vesti Olsen oplyser, at 
Vesti Olsen kommer ud af 2020 
med et tab på grund af to større 
entreprenørers konkurser, hvor 
Vesti Olsen var underentrepre-
nør og udførte fagentrepriser. 
På baggrund af dette har Vesti 
Olsen omlagt sin strategi, sådan 
at firmaet alene koncentrerer sig 
om hoved- og totalentrepriser 

indenfor erhvervsbyggeri. Tid-
ligere udgjorde fagentrepriser 
ca. 30 pct. af byggefirmaets 
omsætning.

– Vi har nu en solid ordrebe-
holdning og forventer et ganske 
fornuftigt resultat for indevæ-
rende år, siger Christian Vesti 
Olsen.

Om Vesti Olsen A/S
Vesti Olsen er et familieejet 
byggefirma med base i Tølløse. 
Firmaet blev stiftet i 1985 af 
Lars Vesti Olsen og direktørsta-
fetten er nu givet videre til søn-
nen, Christian Vesti Olsen.

Firmaet tæller 30 ansatte og 
løser hoved- og totalentrepriser 
indenfor erhvervsbyggeri over 
hele landet, men fortrinsvis på 
Sjælland.

Vesti Olsen er certificeret råd-
giver i bæredygtigt byggeri, og 
bestræber sig konstant på at 
bringe bæredygtighed i spil alle-
rede i projektfasen, i tæt dialog 
med kunden.

Grundværdierne i virksomhe-
dens kultur er, at samarbejde er 
præget af fleksibilitet, tillid og 
nærhed.

Tølløse-firma drejer fokus mod 
hoved- og totalentrepriser
Det Tølløse-baserede byggefirma Vesti Olsen ændrer strategi og melder om solid ordrebeholdning.

Tekst af John Bo Northroup

En del af projektledergruppen

Steiness – værksted, administration og lagerhaller.


