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Godt nytt år! 2020 er lagt bak oss. Til tross for 
en rekke negative spådommer på vårparten i 
fjor viser fasiten at det ble enda ett godt år for 
mange aktører som driver med næringseiendom. 
Transaksjonsnivået var høyt og prisene steg 
ytterligere.

For vår del ble fjoråret bedre enn det foregående, så 
vi har all grunn til å være fornøyd. Det samme kan vi 
nok også si om kundene våre hvor mange realiserte 
gode gevinster dette året. 

Nå er vi spente på hva 2021 vil bringe med seg. Vi er 
rimelig sikre på at aktivitetsnivået i transaksjons-
markedet ikke vil bli lavere enn det var i 2020. Det er 
fremdeles god etterspørsel, rentene er lave, bankene 
er utlånsvillige og mange har penger på bok. Samlet 
sett er dette faktorer som vil bidra til fortsatt økt 
aktivitet og fortsatt prisøkning.

Markedet for lokaler til leie i vår region er noe nyan-
sert. Vi opplever god etterspørsel etter kombinas-
jonslokaler bestående av lager og kontor. Imidlertid 
merker vi en noe mindre etterspørsel etter rene 
kontorlokaler, noe som også påvirker leieprisutviklin-
gen på disse. Leietakerne har blitt mer forsiktige og 
ønsker i større grad mer fleksible og kortere leieavtal-
er enn tidligere.  

Koronapandemien har tvunget oss inn på hjemme-
kontor og for mange bransjer fungerer dette inntil 
videre godt. Vi forventer likevel at kontormarkedet 
vil komme tilbake når hverdagen vår normaliseres 
igjen. Det skal bli spennende å se om tiden for åpne 
landskap er forbi? Flere aktører tror det går i denne 
retningen. 

Her i REAL tror vi at de åpne landskapene vil bestå, 
men på en måte som gir rom for større fleksibilitet for 
medarbeiderne. Arealbehovet fremover vil trolig bli 
noe redusert til fordel for utvidet bruk av hjemme-
kontor.

Eivind Kjølsvik Aursøy 
Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig

Til salgs

Til leie

Innhold

Lillestrøm kommune
Blakerveien 109 s. 4

Eidsvoll kommune
Skinnstudumpa 19 s. 4

Sundgata 13 s. 5 

Eidsvoll  kommune
Gladbekkveien 2 s. 5

Ullensaker kommune
Skogvegen 2 s. 6

Lillestrøm kommune
Fetveien 23 s. 6

Jogstadveien 33 s. 7

Jogstadveien 25  s. 7

Jogstadveien 11 s. 7

Rolf Olsens vei 28 s. 8

Kjerulfs gate 3 s. 8

Tærudgata 3 s. 8

Kanalveien 8 s. 9

Torvet 5 s. 9

Torvet 6 s. 9

Trondheimsveien 183 s. 10

Vestvollveien 32-34 s.10

Brånås Gård s. 10

Trykkeriveien 1 s. 11

Lørenskog kommune
Solheimveien 62 A s. 11

Eidsvoll kommune
Wergelandsgate 5 s. 11

Ullensaker kommune
Industriveien 13 s. 12

Trondheimsvegen 82 s. 12

Gardermovegen 6 s. 12

Det går mot nok et 
spennende år.

I TRE SENTRALT BELIGGENDE EIENDOMMER LANGS 
E6 I STOR-OSLO REGIONEN, HAR VI FOR UTLEIE 
TILSAMMEN CA. 11.600 KVM LAGER OG NOE KONTOR. 

Eiendommene er sentralt beliggende på Alnabru, Kløfta og ØRN/Dal. 
Dette på vegne av Starco Norge AS som fra høsten 2022 skal flytte fra disse 
eiendommene. Lokalene leies ut hver for seg, eller samlet dersom det skulle 
være aktuelt. Ingen av lokalene egner seg for verksted/vaskehall.

Ullensaker 
Dyrskuevegen 38/40  

Lager: Ca. 3.210 kvm
Kontor: Ca. 540 kvm

Oslo 
Breivollveien 27 

Lager: Ca. 3.184  kvm
Kontor: Ca. 585 kvm

Eidsvoll 
Industrivegen 44  

Lager: Ca. 4.108 kvm

• Sentralt beliggende med rask adkomst til E6
• Søylefrie lagerhaller m/fri takhøyde 8m
• Lyse og velholdte kontorlokaler m/nytt kjøkken
• Kontor kan også benyttes til showroom, proffutsalg o.l. 
• Gode utearealer for adkomst, parkering og noe lagring

• Sentral beliggenhet m/særdeles gode profilerings- 
muligheter mot E6

• Varmt lager m/fri takhøyde 9,3m
• Store utearealer for adkomst, manøvrering og parkering
• Kontor kan også benyttes til showroom, forretning o.l
• 6 stk. kjøreporter, lasterampe, ladeplass for truck  

og overbygg

• Sentralt beliggende i veletablert industriområde
• Arealeffektivt varmt lager m/fri takhøyde 7,2m
• Lagerkontor og sosiale rom, samt mulighet for  

leie av større kontorlokale
• Moderne bygg fra 2014
• Store utearealer for lagring, adkomst og parkering

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.noTil leie
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Attraktiv avkastnings-
eiendom midt i Råholt 

sentrum v/Amfi 
kjøpesenter

Råholt
Gladbakkvegen 2

Bygg: Ca. 2.235 kvm
Tomt: Ca. 5.587 kvm

  Fullt utleid kontor/forretnings-eiendom m/solide leietakere

  Oppført i 2009, betydelig oppgradert i 2019/20

  Meget god sentrumsbeliggenhet i et område i sterk vekst 

  Årlig leie ca. kr 4,1 mill. (ca. kr 4,2 fra 1/3-22) 

  Vektet gjenværende leietid 7,45 år 

  Salg av Skathol Råholt AS

  Takst kr 65 mill (grunnlag eiendomsverdi)

Til salgs Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Dal   
Skinnstudumpa 19  

Næringstomt: 
Ca. 15.181 kvm

  Ligger rett ved avkjøring E6 
og Ørn næringspark
  Nærmeste naboer er Montér 
og Kiwi
  Relativt flat tomt bestående 
av skog
  Vei, vann/avløp, nett, fiber m.m. 
antas lett tilgjengelig
  BYA=30 % av tomtens nettoareal
  Prisantydning: Kr 15 000 000,- 
(grunnlag eiendomsverdi)

Næringstomt 
regulert til 

plasskrevende varer

Til salgs

LETO-hallen

ØRN Næringspark

Megler Morten Kim Pedersen 928 72 303 morten@real.no

E6

E6

Utleid kombinasjons-
eiendom v/Sørumsand 
sentrum og stort bolig-

utviklingsområde

Sørumsand
Blakerveien 109 og 107

Bygg: Ca. 4.242 kvm
Tomt: Ca. 14.821 kvm

  Eiendommen består av 2 bygg, utearealer og ubebygget 
tomteareal

  Lager, produksjons- og kontor-arealer samt 2 stk. leiligheter

  Utleid til blant annet Viken Fylkesk. og Blatt Gruppen AS

  Beliggende ved boligutviklingsområdet på Fossumjordet

  Årlig leie ca. kr 2,2 mill.

  Prisantydning kr 28 mill.

Til salgs Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Eidsvoll 
Sundgata 13

Snr. 1: Ca. 352 kvm
Snr. 2: Ca. 194 kvm
Snr. 3: Ca. 229 kvm
  Beliggende i byggets 1. etasje
  Utleid til treningssenter, 
solstudio/velvære, kontor 
og minibank
  Leieinntekter: Kr 841 800,- 
eks. FK og mva.
  Avsatt til sentrumsformål i 
kommuneplan
  Off entlig gateparkering rett 
utenfor

181

Megler Morten Kim Pedersen 928 72 303 morten@real.no

3 stk. nærings-
seksjoner i Eidsvoll 

sentrum, gang-
avstand til Eidsvoll 

togstasjon

Til salgs
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SO
LG
TJessheim 

Skogvegen 2 

Bygg: Ca. 2.390  kvm
Tomt: Ca. 3.412  kvm

  “HELSETUNET” utleid til helse-
virksomhet og undervisning 
  Rett ved togstasjon og 
storsenteret
  Årlig leie ca. kr 5 040 000,-
  Vektet gjenværende leietid ca. 
4,3 år
  Avsatt i BYPLAN til bolig/næring 
m/høy arealutnyttelse
  Takst: Kr 76 500 000,- 
(grunnlag eiendomsverdi)

Jessheim sentrum

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Fullt utleid kontant-
strømeiendom m/
fremtidig potensial

Til salgs

Hvam/Kjeller 
Jogstadveien 11

Kontor: 
Ca. 210 kvm

  Kort avstand til av-/påkjøring 
E6 (Hvam)
  Lokalene er beliggende i byggets 
2. etasje
  Enkel adkomst til lokalet via heis
  Mulighet for leie av p-plasser og 
el-bil lading
  Mulighet for ytterligere tilpasning 
etter avtale
  Ledig for snarlig overtakelse Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no

Kontorlokale med 
god standard 

sentralt på Hvam 

Til leie

Hvam/Kjeller 
Jogstadveien 25

Høytlager: 
Ca. 1.404 kvm

  Beliggende i veletablert nærings-
område
  God synlighet og profilerings-
muligheter
  Høytlager m/ takhøyde ca. 7 m 
og flere porter
  Kontor kan leies uten andel 
av lager
  Mulighet for inn- og utvendig 
parkering, samt lading for 
el-biler Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no

Hvam: moderne 
kombinasjonslokale 
med enkel adkomst 

fra E6

Til leie

Hvam/Kjeller  
Fetveien 23

Høytlager: 2.132 kvm
Kontor: 560 kvm
   3-4 minutter fra av-/påkjøring E6 
(Hvam), ca. 5 min. til Lillestrøm
   Godt vedlikeholdt eiendom 
med god standard
  Lokalene leies ut samlet til 
1 leietaker
  Høytlager med fri takhøyde 
ca. 5,5 meter
  Gode adkomst- /profilerings- 
og parkeringsmuligheter

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Kombinasjons-
lokaler med kort 

vei til E6

Til leie

Hvam/Kjeller 
Jogstadveien 33 

Høytlager: Ca. 850 kvm
Kontor: Ca. 388 kvm

  Sentral beliggnhet i etablert 
næringsområde
  Direkte adgang mellom lager 
og kontor
  Takhøyde lager ca. 8,5 m
  Leies ut samlet til 1 leietaker
  Mulighet for leie av p-plasser
  Lading for el-biler i garasje

Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no

Kombinasjons-
lokale få minutter 

fra E6 på Hvam

Til leie

SØKEBREV 

På vegne av Magne Landrø AS søker vi etter kombinasjonseiendom på 
ca. 5 000 kvm sentralt i Lillestrøm kommune.

Område:
Fortrinnsvis Lillestrøm kommune langs hovedfartsvei. 

Profileringsmulighet mot tett trafikkert vei er ønskelig.

Parkering:
20-60 stk. p-plasser

Overtakelse: 
Etter nærmere avtale

Ta kontakt eller send prospekt/informasjon om aktuelle 
eiendommer til:
Næringsmegler Eivind Kjølsvik Aursøy MNEF SN
Tlf.: 900 39 300, e-post: eivind@real.no

Det bemerkes at oppdragsgiver dekker meglers honorar.

Landrø Eiendom AS er et 100% privateid selskap eid av Landrø Holding AS. Datterselskapet Magne Landrø AS er i ferd med å vokse ut av sine 
lokaler i Lillestrøm sentrum. På vegne av Landrø Eiendom AS søkes det derfor etter å kjøpe et egnet kombinasjonsbygg med plass til lager, 

verksted, butikk, kontorer og tilhørende møte/showrom for plassering av virksomheten. Langsiktig leie kan vurderes.

Arealbehov:
Primært: Ca. 4 500 – 5 200 kvm

Sekundært: Ca. 10 000 kvm (sammen med samarbeidspartner)

Følgende fordeling av arealer er ønskelig: 
• Lager 1 800 - 2 200 kvm
• Forretningslokale 600 - 700 kvm
• Kontor, møte, spiserom 200 - 300 kvm
• Våpenverksted 40 - 60 kvm

Arealer som kan være adskilt fra øvrige arealer:
• Riflebane (lengde 60-110 meter) 500 - 600 kvm
• Pistolbane (lengde 30-40 meter) 500 - 600 kvm
• Taktisk skyting 500 - 600 kvm

SØKEBREV
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Lillestrøm 
Kjerulfs gate 3 

Forretning/restaurant:
Ca. 1.013 kvm

  Beliggende i nyetablerte 
Dovrekvartalet
  Bygg under oppføring, leveres 
som rå-lokale
  Estimert overtakelse Q2 2021
  Arealet leies ut samlet
  Gangavstand til alle fasiliteter, 
buss og tog
  Om prosjektet: 
www.dovrekvartalet.no Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no

Vi søker leietaker 
som vil være med å 
utforme eget lokale

Til leie

Lillestrøm 
Kanalveien 8

Restaurant/forretning:
543 kvm

  Beliggende i Portalen – tilsam-
men ca. 55 000 kvm med bolig 
og næring
  Inndelt med restaurant, 
kjøkken, garderobe, wc, 
lager og tørrlager
  Enkel tilgjengelighet og 
synlighet mot publikum
  Gangavstand til Lillestrøm 
sentrum Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Moderne restaurant-
lokale rett ved 

Lillestrøm stasjon

Til leie

Lillestrøm 
Torvet 6

Kontor: 
Ca. 578 kvm 

  Sentral beliggenhet i Lillestrøm 
Sentrum
  Kun 2-3 minutters gange til 
Lillestrøm togstasjon
  Beliggende i 3. etasje, heis til 
etasjen
  Lokalet deles ikke opp i mindre 
enheter
  Mulighet for leie av p-plasser i 
p-hus Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Vi søker seriøs 
leietaker som vil 

være med å påvirke 
egne løsninger

Til leie

Lillestrøm 
Torvet 5

Kontor:
348 kvm

  Beliggende i 2. etasje med 
utsikt mot Solheimsgata
  Arealet leies ut samlet
  Heisadkomst rett utenfor 
lokalet
  Nyoppussede lokaler med 
god standard
  Kort vei til Lillestrøm 
togstasjon Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Flotte kontorlokaler 
Lillestrøm torv / 
Meierikvartalet

Til leie

Lillestrøm 
Tærudgata 3

Kontor
Ca. 160 kvm

  Lyse og representative lokaler
  Inndelt med åpent landskap, 
2x wc m/dusj og kjøkken
  Kun 2 min. gange til Lillestrøm 
togstasjon
  Gangavstand til alle fasiliteter
  Mulighet for leie av p-plasser i 
p-hus
  Ledig for rask overtakelse Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Sentral beliggenhet 
ved siden av Portalen 
og Lillestrøm stasjon

Til leie

Lillestrøm sentrum

Lillestrøm stasjon

Kjeller  
Rolf Olsens vei 28 

Kontor: Ca. 193 kvm BTA
Lager: 35 kvm

  Kort vei til Lillestrøm sentrum
  Lokaler med god og 
representativ standard
  Mulighet for å leie lite lager 
sammen med kontor
  5 stk. p-plasser medfølger 
leieforholdet
  Adgang til dusj i fellesareal
  Ledig for snarlig overtakelse

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Nyoppussede 
kontorlokaler 

sentralt v/Åråsen 
Stadion

Til leie
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Eidsvoll 
Wergelands gate 5

Kontor
360 kvm BTA

  Lyse og moderne lokaler bel. 
i 3. etg m/heis
  Cellekontor, møterom, spise-
rom og åpent landskap 
  Flere helsevirksomheter 
i bygget, bl.a. legesenter 
  5 min. gange til togstasjon
  Ventilasjon m/kjøling 
  Ledig fra november 2020 Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Kontorlokaler midt i 
Eidsvoll sentrum - et 

tettsted i utvikling

Til leie

Lørenskog
Solheimveien 62 A

Kontor: Fra 126 – 669 kvm
Lager/kontor: 251 kvm 

  I samme bygg som Star Autoco
  Gode profileringsmuligheter
  Lager/kontor kan deles på flere 
leietakere
  Lokalene vil tilpasses 
leietakere
  P-plasser
  Kort vei til buss

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Sentral beliggenhet 
nær avkjøring 

RV 159/E6

Til leie

Fetsund 
Trykkeriveien 1

  Kombinasjonseiendom med 
store lager/prod.haller og kontor
  God planløsning og flere 
porter/ramper
  Store områder for utelagring 
og parkering
  Kan deles på inntil 2 stk. leietakere
  Lokalene kan overtas e. n. avtale.

Kontor: Ca. 1.008 kvm

Lager 2: Ca. 2.016 kvm
(takhøyde ca. 4,8–7,7 m.)

Lager 1: Ca. 1.584 kvm
(takhøyde ca. 5 m.)

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Fet næringspark: 
kun 10-15 min. fra 

Lillestrøm

Til leie

Skedsmokorset  
Brånås Gård

Tomt
Ca. 1.250 kvm

  Arealet kan deles på flere 
leietakere
  Tomten er planert og opparbeidet 
med freset asfaltmasse
  Mulig å plassere plasthaller 
etter søknad hos kommunen
  Det kan etableres strøm/vann 
etter nærmere avtale
  Ledig for omgående 
overtakelse Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Opparbeidet 
uteplass til lagring/

parkering – kort 
vei til E6

Til leie

Skedsmokorset 
Vestvollveien 32 - 34

Kontor: Ca. 754  kvm
Lager: Ca. 253 kvm

  Representativ og moderne 
standard
  Meget gode profilerings-
muligheter mot E6
  Kontor kan leies separat
  Lager leies kun ut sammen 
med kontorer
  God parkeringsdekning
  Mulighet for el-bil ladere  Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Moderne kontor-
lokaler sentralt langs 
E6 på Skedsmokorset 

Til leie

Berger
Trondheimsveien 183

Arealer fra ca. 1.500 –
5.000 kvm

  Lokalene kan deles på flere 
leietakere
  God og moderne standard i 
nybygg 
  Takhøyde lager ca. 10,7 meter nto
  Kontorlokaler tilpasses etter 
behov
  Store utearealer og godt med 
p-plasser
  Estimert overtakelse ca. 1. 
kvartal 2022

Lager-/logistikkbygg 
under prosjektering 

– mulighet for 
«skreddersøm»

Til leie Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no
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Ullensaker 

Jessheim 
Trondheimsvegen 82 

Kontor/forretning:
Ca. 404 kvm

  Bygg over to etasjer samt 
underetasje. 
  1 etg. 135 kvm, 2. etg. 130 kvm, 
U.etg. 139 kvm 
  Meget sentralt beliggende 
i sentrum v/storsenteret
  Gode parkeringsmuligheter 
  Leies fortrinnsvis ut til en leie-
taker, men oppdeling til flere 
kan vurderes. Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Kontor-/forretnings-
lokale til leie i 

Jessheim sentrum

Til leie

  Sentralt beliggende i Jessheim 
sentrum!
  Lokaler med høy standard
  Gode profileringsmuligheter
  Kort vei til buss og tog
  God parkeringsdekning (gratis)
  Ledig for overtakelse

SUNDBYTUNET

Jessheim 
Gardermovegen 6

Forretning: 42 kvm

Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no

“Sundbytunet”
– med fokus 

på kvalitet og 
tradisjoner

Til leie

Jessheim 
Industrivegen 13 

Bygg ca. 950 kvm
Tomt ca. 2.448 kvm
  Sentral beliggenhet i Jessheim 
næringspark
  Bygg m/flere lagerhaller, noe 
kontor og showroom
  Takhøyde lager 5m, 2 stk. 
kjøreporter 
  Inngjerdet tomt m/god plass 
for parkering og utelagring
  Ledig fra ca. 01.07.2021
  Leies ut fortrinnsvis til en 
leietaker Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Attraktivt beliggende 
kombinasjonseiendom 

med tilhørende tomt

Til leie


