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Hvorfor satse i Kongsberg og hvordan sikre en 
bra sentrumsutvikling?



Scala Eiendom

Side 2

20
Eiendommer

MNOK 455
Leieinntekt

MRD NOK 8.8
Butikkomsetning

325 000 m2
Areal

Stortorvet Senter
Berja Senter
Storgata 30

Kongsberg

962 millioner i omsetning 
(2,4 % vekst fra 2018)

2,85 millioner besøk
(5,9 % vekst fra 2018)

Våre Kongsberg -
eiendommer (2019)



• Scala Eiendom har 100 % eierskap i sine eiendommer i 
Kongsberg, med norske eiere i ryggen

• Felles for alle sentrene til Scala er nærhet til kundene, 
convenience/enkelhet og modernitet i service, design 
og tilbudsmiks 

• Scala satser på norske byer og 19 av våre 20 
eiendommer har sentrumsbeliggenhet

Scala Eiendom
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Den typiske nordmann:

1. Lever livet sitt “desentralisert” i sin by, bydel eller bygd med 

sterke bånd til sitt nabolag/nærmarked 

2. Handler etter innfallsmetoden: 3-4 ganger i uken

3. Vil i mindre grad enn for «shopping» flytte sine hverdagsbehov til 

netthandel – tror vi

4. Elsker lettvinthet og å få løst flere ærender samtidig 

5. Ønsker å fremstå “moderne” 

Strategiske drivere i norsk handel
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Hva vil vi ha?
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• Bærum: Flere «næringsparker» stanses / reguleringen følges opp og ulovligheter 
oppdages og stanses

• Fredrikstad: Sentrum har tapt omsetningskampen siste 15 år til handelsparken 
utenfor sentrum, men nå satses det aktivt på sentrumssamarbeid og flere prosjekter 
kan bli etablert inne i byen som kan ta markedsandeler tilbake

• Moss: Kjøpesenter og stor handelspark fjernt fra sentrum. Nå er Moss i 
Sentrum/Moss gårdeierforening etablert for å snu trenden og satse på sentrum

• Hønefoss: Hvervenmoen handelspark etablert ved motorveien utenfor sentrum med 
stadig flere detaljvarer til tross for at reguleringen kun åpner for storvarer. Men nå 
har Fylkesmannen begynt å kikke på saken…

• Kongsberg: Har vært trofaste mot sentrum, og har en kortere vei å gå mot et mer 
attraktivt sentrum enn mange andre som har solgt muligheten til bilbaserte 
handelsparker…

Mange steder har ikke politikerne gitt sentrumsutvikling en sjanse… men:
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• Handel pr. innbygger i Kongsberg ligger 4 % under landsgjennomsnittet. Som 
regionssenter burde det ligget over !

• Andel handel i eget fylke (tidl. Buskerud) har gått fra 10,2 % til 9,5 % de siste 10 
årene.

• Hva skjer når ny E134 åpner?
• Sølvparken gir nye tilbud inne i sentrum – bra! 

Hvordan spille kortene våre?

Her ligger det et potensial!

Handelslekkasje og konkurranse
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Hva får et sentrum til å fungere?
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• Strekningen Kongsberg stasjon til Rådhusgata er 
omtrent like lang som Karl Johans gate i Oslo. 

• Tettere samling av handel à økt tilgjengelighet à
øker sannsynligheten for bruk

• Sentrum må oppfylle et bredt sett med funksjoner:
◦ Handel, hotell, servering, kontor, helse, offentlige tjenester, 

aktiviteter, boliger, mm.

Ikke smør brødskiva for tynt !
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• Handelsstanden bør få til et tettere samarbeid for å gi innbyggere og besøkende en 
ekstra grunn til å oppsøke og bruke sentrum

• Gårdeiere som vil noe - må snakke sammen!
• Og på tvers av «bransjer»: kultur og handel skape flere arenaer der folk kan få 

opplevelser i kombinasjon med servering

Samarbeid
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• Redusert bilbruk i sentrum krever 
parkeringsløsninger i eller i nærheten av sentrum

• Kollektivsatsning og tilrettelegging for sykkel er 
viktige tiltak

• Men været, tidsklemma og avstander vil 
fremdeles gjøre bilen viktig

• Handelsparker og sentrumsfjerne destinasjoner 
har vunnet frem siste 30 år – mye takket være 
enkel parkering – ikke la «bilfrykten» i sentrum gi 
disse aktørene nye fordeler!

Tilgjengelighet
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• Kongsberg har og har hatt en tydelig sentrumspolitikk
• Kjøpesenter og storhandel i sentrum som byens «handelsmotor»

• Lang historie og mer «identitet» enn andre norske steder?
• Visuelt vakker med eldre bebyggelse, naturområder tett på og Numedalslågen som renner gjennom byen 
• Global/nasjonal trend = mer sentrumsbruk 

Men skal vi få til en mer levende by så krever det:
1. Fortsatt tøffe og prinsipielle folkevalgte som setter seg inn i handelstandens levevilkår
2. Ikke tviholde på et for stort sentrum men samle og bygge sterke «klynger»
3. Gårdeiere som tør tenke nytt og samarbeide 

Der Kongsberg vinner
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