
Rusta med rekordåpning av varehus 
 
Oslo 4 .juli 2014 - Rusta satser for fullt på det norske markedet og har inngått en avtale med Sektor 
Gruppen om etablering av varehus i Trondheim og på Krokstad i Buskerud. Denne høsten åpner 
den ambisiøse varehuskjeden intet mindre enn fem varehus samtidig. 
 
Nå har den svenske varehuskjeden skrevet kontrakt med Sektor Gruppen om etablering av to nye 
varehus; ett på Tiller i Trondheim og ett på Krokstad i Buskerud.  
 
Ambisiøse planer 
Rusta inngikk tidligere i år kontrakt om etablering av varehus på Strømmen, i Åsane, i Kristiansand, på 
Gjøvik og på Alnabru. Det innebærer altså fem planlagte åpninger av varehus denne høsten. Planen 
er å åpne på Tiller Torget i Trondheim i november i år og på Krokstad Senter til våren. 
 

- Det er flere faktorer som spiller inn i valget av steder vi etablerer varehus, men vi har et behov for 
god plass og knytter oss gjerne til områder som allerede har forretningsdrift innen bygg, hus, interiør 
og hjem-segmentet. Grunnen til at vi valgte Sektor Gruppens lokaler på Tiller Torget og Krokstad 
Senter er nettopp nærheten til supplerende og konkurrerende virksomheter, forteller Thomas F. 
Erlandsen, som er daglig leder for Rusta i Norge. 
 
Klare for to Sektor-sentre 
- Rusta vil bli et veldig godt tilskudd på Tiller Torget, og butikken kommer til å revitalisere andre 
etasje på senteret. I løpet av kort tid har G-Max og Elkjøp megastore åpnet, noe som også har gitt 
senteret et betydelig løft. Når vi nå også får Rusta på plass med en stor butikk, vil Tiller Torget tilby 
kundene en veldig attraktiv butikkmiks med vekt på hjem og fritid, sier Finn Dybdalen som er 
eiendomssjef for Tiller Torget. 
 
- Jeg vil si det er en perfekt match å få Rusta til Krokstad senter. Ombyggingen av Krokstad senter, 
som vi nå rendyrker med storhandel innen hus og hjem er viktig for hele prosjektet vi er i gang med 
på Buskerud. Rusta kommer med en veldig spennende butikk som jeg er sikker på vil trekke kunder 
fra et stort område til glede for både Krokstad senter og Buskerud storsenter, sier eiendomsdirektør 
Tor Nickelsen i Sektor Gruppen. 
 
 
For mer informasjon, vennligst kontakt:  
Finn Dybdalen, eiendomssjef Sektor Gruppen, mobil: 915 15 114 
Tor Nickelsen, eiendomsdirektør Sektor Gruppen, mobil: 913 14 151 
Thomas F. Erlandsen,  daglig leder Rusta Retail AS, mobil: 456 02 730  
 
 

 
 

 
 

 
Sektor Gruppen AS er ledende innen forvaltning, utvikling og markedsføring av kjøpesentre i 
Norge. Med 36 kjøpesentre skaper vi i samarbeid med våre leietakere gode handleopplevelser 
for våre kunder som igjen skaper merverdier for våre eiere og oppdragsgivere. Den samlede 
senteromsetningen er NOK 22 mrd. og porteføljen har et samlet bruttoareal på ca. 940 000 kvm. 


