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P R E S S E M E L D I N G 
 

Oslo, 21. september 2001 
 

Veidekke og Selmer Skanska i arbeidsfellesskap 
OLAV THON GRUPPEN BYGGER STORT I SKI 
 
Veidekke og Selmer Skanska har i arbeidsfellesskap fått kontrakten på byggingen av 
Ski sentrum, kvartal 13 og 14 for Olav Thon Gruppen. Kontraktssummen er på 408,5 
mill., med planlagt byggestart desember 2001. 
 
Kontrakten omfatter bygging av hotell, kinosenter og bibliotek i tillegg til kjøpesenter, 
parkering og om lag 60 leiligheter for salg. Det nye prosjektet knyttes til det eksisterende Ski 
Storsenter med en gangbro. 
 
- Dette er en stor og spennende jobb som vi gleder oss til å ta fatt på, sier regionsdirektør Tor 
Breilid i Selmer Skanska. 
 
Arbeidsfellesskap 
Dette er det tredje store arbeidsfellesskapet for Veidekke og Selmer Skanska i regionen, og 
kontrakten ble vunnet i en anbudskonkurranse med flere entreprenører.  
 
Regiondirektør Magnar Huse i Veidekke understreker at valget av arbeidsfellesskap har 
sammenheng med størrelsen på prosjektet og en totalvurdering av tilgjengelig kapasitet hos de 
to entreprenørene. 
 
- I regionen har vi begge høy aktivitet for tiden, og kan gjennom et 50/50 arbeidsfellesskap på 
en bedre måte sikre en optimal leveranse til kunden, sier Huse.  
   
- Dette er et stort og viktig prosjekt for oss i Thon Gruppen, sier konserndirektør Øystein 
Trøseid i Olav Thon Gruppen. - Da gir det oss en ekstra trygghet når de to største 
entreprenørene i Norge går sammen i et arbeidsfellesskap for å løse oppgaven, legger han til. 
 
Byggetiden for prosjektet er på 26 måneder. 
 
For ytterligere informasjon, ta kontakt med: 
Regionsdirektør Tor Breilid i Selmer Skanska AS, tlf. 922 51 023 
Prosjektleder Rune Fossland  i Veidekke ASA, tlf. 901 66 480 
Konserndirektør Øystein Trøseid i Olav Thon Gruppen, tlf. 23 08 00 00 


