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Spark døren ind og fortæl, 
hvad du duer til!

Omsætningen er steget med 400 pct. på 

bare fire år. Midt i den værste krise har 

bygge- og entreprenørfirmaet Kentto 

A/S formået at øge omsætningen 

fra fem mill. kr. til mere end 25 

mill.kr. om året. Og samtidig er 

medarbejderstaben udvidet fra seks 

mand til 24. 

En gange Kristian, og to gange �omas. 

Resultat: Bygge- og entreprenør�rma Kentto A/S. 

Hjemmehørende i Havnsø i Vestsjælland ud mod 

Nekselø Bugt små 20 kilometer fra Kalundborg. Hvis 

det ikke var for de store sommerhusområder, er det noget 

af det tætteste, Vestsjælland kommer på udkants Danmark.

Men for Kristian Olsen og hans to kolleger, �omas Nielsen og 

Jespersen, der sammen ejer bygge- og entreprenør�rmaet Kentto A/S, 

er det det stik modsatte billede, der tegner sig. For siden de tre i 2008 gik 

sammen har de – trods �nanskrise – formået at skabe en imponerende 

vækst. Kort fortalt er omsætningen på �re år femdoblet og ligger nu 

på ca. 25 mill. kr. årligt. Samtidig er antallet af medarbejdere vokset 

fra seks til 24 mand.

Recepten? Fagligt samarbejde

For blot �re år siden mødtes de tre regelmæssigt på 

byggepladserne: Når Kristian Olsen, som kloakmester var 

færdig med sit, ja, så dukkede �omas Jespersen op for at støbe 

fundamentet, inden �omas Nielsen kom til for at bygge huset.

- Det var oplagt, at vi var mere konkurrencedygtige, hvis vi slog 

os sammen. På den måde skulle vi ikke etablere byggepladser med 

skurvogne og værktøj tre gange. Og vi kunne også udnytte vores 

arbejdstid mere e"ektivt, fortæller Kristian Olsen, der i dag primært 

har ansvaret for salg og administration i Kentto A/S.
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Fyldte ordrebøger? Spark døren ind!

Men én ting er at have en god ide, 

noget andet er at få �ngrene i de 

ordrer, der giver smør på brødet.

- Jamen, der er kun én ting at 

gøre – og dét gjorde vi. For vi 

tog rundt til de forskellige 

storentreprenører og 

bankede på døren for at 

fortælle, hvad vi var gode 

til. Og så �k vi dem til at 

splitte entrepriserne op 

i nogle bidder, så også 

mindre virksomheder, 

som vores, kunne få en 

chance. Vi brugte vores 

netværk. Og man har altid 

et netværk. Kender man 

ikke nogen i en virksomhed, 

ja, så kender du nok en anden, 

der kender en, der kender en, 

siger Kristian Olsen.

Det var en strategi, der gav pote. 

Dørene gik op. I dag har Kentto A/S en 

lang referenceliste over færdiggjorte bygge- 

og anlægsprojekter. Også i forhold til de mange 

o"entlige investeringer i Region Sjælland har de haft held til 

at vinde både store og små opgaver. De har renoveret broer i 

forbindelse med etableringen af motortra�kvejen til Sjællands 

Odde, ved udvidelsen af jernbanestrækningen til Ringsted 

og på Sydbanen til Femern-forbindelsen. Og så har de haft 

opgaver i forbindelse med opførelsen af det nye sygehus i 

Slagelse.


