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Størst – men fryktet større nedgang
Sandvika Storsenter mistet 21 millioner kroner i omsetning i fjor.
Senteret er fortsatt størst, men
pustes i nakken av bergensere.

TRONER ØVERST: Sandvika Storsenter og direktør Kathrine Ingerø. 
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På grunn av store ombygginger
på senteret, fryktet Storsenterdirektør Kathrine Ingerø at nedgangen kunne blitt større enn den
faktisk ble. Butikkene på Sandvika
Storsenter omsatte i 2017 for nes-

ten 3,3 milliarder kroner. Det er
21 millioner kroner mindre enn
i 2016, eller en nedgang på 0,7
prosent.
Ingerø peker på tøff konkurranse og flere ombygginger ved
senteret som viktige forklaringer
til nedgangen.
– Vi har hatt flere flyttinger og
ombygginger, og siden september
i fjor har hele 3.000 kvadratme-

ter av senterets areal vært uten
kommersiell aktivitet. Det er ikke
overraskende at dette synes på
omsetningen. Vi var forberedte på
at dette ville kunne gi negativt utslag
på omsetningen i 2017, og fryktet at
nedgangen kunne bli enda større
enn hva den faktisk ble, sier hun.

Bergenserne haler innpå

men bergenserne haler imidlertid innpå Storsenteret i kampen
om tronen. Thomas E. Rønning,
direktør for kjøpesenterdivisjonen i Olav Thon Gruppen, peker
på at Lagunen i Bergen er under
utvikling, og kan seile opp som det
største kjøpesenteret i Norge målt
i omsetning.
Kjetil Olsen Vethe og Marit Helland

Storsenteret er fortsatt størst,

marit.helland@budstikka.no

Knallår for kjøpesenteret

Rekord på Rykkinn
Gode tall. Aldri før har
Rykkinn senter omsatt
for så mye som i 2017.
Og aldri har det vært
flere kunder.
Det opplyser Magnus Fredriksen,
leder for eiendom og forvaltning
i Scala Retail Property, selskapet
som eier senteret.
Mens giganten Sandvika Storsenter hadde lavere omsetning i
2017 i forhold til 2016, tar «lilleputten» Rykkinn nye friske fraspark i
vekst. Kjøpesenterets 37 butikker,
hvorav tre spisesteder, solgte varer
og mat for 425,5 millioner kroner
i 2017. Økningen i omsetning fra
2016 er på 6,6 prosent.
– Omsetningen i 2017 er all
time high-rekord hos oss, sier
Fredriksen.

Omfattende endring bak seg
Senteret har også lagt en omfattende utbygging bak seg. Det
åpnet i ny drakt i november 2014,
og Scala kom inn som eier i 2015.
Alle endringer totalt har gitt
resultater, mener Fredriksen.
– Det er gjort flere grep på senteret de siste årene med utvidelse,
oppussing av fellesareal og nye
butikker. Vi er naturligvis veldig

fornøyd med utviklingen. Vi har
også rekord i antall kunder. 1,3
millioner var innom i 2017, sier
Fredriksen.

Effektivt hverdagssenter
– Hva tenker du om at et så stort
senter som Sandvika Storsenter
har nedgang i omsetning, mens
dere fosser frem?
– Først og fremst er det viktig
ikke å glemme at Sandvika er et
gigantisk senter i forhold til oss på
Rykkinn, og det er således naturlig
at de når en topp på et eller annet
tidspunkt. Når det er sagt, tror jeg
nok noe av forklaringen for egen
del kan være at tid for mange er en
knapphetsfaktor, svarer Fredriksen.
– Da mener vi selv at et hverdagssenter som Rykkinn kan fremstå som mer effektivt. Nordmenn
handler mer enn de shopper, fortsetter eiendomssjefen hos Scala
Property.
Og han har planer om mer vekst.
Ifølge Fredriksen forventer senteret
å oppnå nye rekorder i år. Han tror
på en omsetning på 450 millioner
kroner i år. Eiendomssjefen viser
blant annet til åpningen av Europris og Clas Ohlson i mars og april
som viktige årsaker, to etableringer
Budstikka har omtalt tidligere.
Marit Helland
marit.helland@budstikka.no

FORNØYD: Scala Retail Property kjøpte Rykkinn Senter i 2015. Eiendomssjef Magnus Fredriksen er godt fornøyd
med utviklingen. Her med senterleder Anne Birgitte Junge. 
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MazDa CX-3

– FORUTSIGBART BILHOLD!
PRIVATLEASING
36 MND. FRA KUN

1 990,-*
Vi gjør ditt bilhold forutsigbart og enkelt de neste 36 månedene!
Kun 332,- / mnd. for service inkl. i perioden! Tilbudet gjelder Mazda CX-3 Vision Bensin
120 Hk manuell inkl. metallic lakk. Kontant 45 000,- inkl.mva/ 36 mnd / 45 000 km total kjørelengde /
2,95 % rente. Ekskl. etableringsgebyr 5 363,- og termingebyrer 119,- / mnd.
*
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Kampanje gjelder leverte biler pr 31.12.2017. Fra-pris ink. frakt og lev. omkostninger, årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring 4,0-6,3 l / 100 km, CO2-utslipp 105-146 g/km og NOx
3,9-63,8 mg/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år / 100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. Forbehold om trykkfeil.

mazda
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