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Fra vi flyttet fra Oslo i 1990 og etablerte vår 
virksomhet på Romerike har vi fått spørsmål om 
det finnes en oversikt over ledige arealer i de 
forskjellige kommunene. Inntil nylig har det ikke 
vært mulig å fremskaffe data på en effektiv måte. 
Endelig kan vi melde fra at vi har fått tilgjengelig 
det verktøyet som trengs for å få en samlet og god 
nok oversikt over markedet. 

Gjennom årene har vi blitt godt kjent med aktørene i 
Romerikemarkedet. I løpet av de 33 årene vi har vært 
etablert på Romerike har vi vært innom storparten 
av byggene her. Imidlertid har vi ikke før nå fått det 
rette verktøyet for å samle kunnskapen om hvilke 
bygg som har ledige arealer, og som kan gi oss et 
godt grunnlag for å kunne forutse mulige fremtidige 
flyttemønstre. Det er derfor hyggelig at vi nå kan  
presentere tallmateriale for markedet som det  
tidligere ikke har vært mulig å få en samlet god 
oversikt over.

Vi starter i denne utgaven med å se på Lørenskog og 
den delen av Lillestrøm som tidligere var Skedsmo 
kommune. Her er store deler av vår virksomhet, med 
både utleie- og salgsoppdrag, etablert.

I Lørenskog er det 186 næringsbygg, som samlet har 
et areal på 787 234 kvm. I 13 av disse byggene er det 
p.t. meldt ledig samlet 17 164 kvm, som er ca. 1 000 
kvm mindre enn det var ved utgangen av 1. halvår 
2020.

I Lillestrøm kommune, og det området som tidligere 
var Skedsmo kommune, er 713 næringsbygg, som 
samlet har et areal på 1 959 628 kvm. I 42 av disse 
byggene er det p.t. meldt ledig samlet 35 961 kvm, 
som er ca. 4 700 kvm mindre enn det var ved utgangen 
av 1. halvår 2020.

Med utgangspunkt i disse tallene ser vi at ledigheten 
er forholdsvis stabil, og med en høy utleiegrad. I 
Lørenskog er det målt en ledighet på 2,2% og i tidligere 
Skedsmo er det målt en ledighet på 1,8%. Dette er 
tall som ligger langt under gjennomsnittstallet for 
Osloregionen som viser en ledighet på 4,7%.

Har du spørsmål om «ditt område» og ønsker en prat 
med oss, enten dette gjelder salg eller utleie,  
så kontakt oss gjerne.

Eivind Kjølsvik Aursøy 
Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig

Til salgs

Til leie

Innhold

Oslo kommune
Rødtvedtveien 75-77 s. 3

Lillsetrøm kommune 
Blakerveien 109 og 107 s. 4

Eidsvoll kommune
Sundgata 13 s. 3
Skinnstudumpa 19 s. 4

Oslo kommune
Per Krohgs vei 1 s. 5

Lillestrøm kommune
Jogstadveien 25  s. 5
Jogstadveien 11 s. 6
Kjerulfs gate 3 s. 6
Tærudgata 3 s. 6
Torvet 5 s. 7
Torvet 6 s. 7
Roseveien 1 s. 7
Trondheimsveien 183 s. 8
Vestvollveien 32-34 s. 8
Brånås Gård s. 8
Trykkeriveien 1 s. 9
Fetveien  23 s. 9

Lørenskog kommune
Solheimveien 62 A s. 9

Eidsvoll kommune
Industriveien 44 s. 10

Ullensaker kommune
Dyrskuevegen 38/40 s. 10
Gamle Gardemoveg 3 s. 10
Industriveien 13 s. 11
Valhallavegen 10  s. 11
Storgata 11 s. 11
Veiberggata 1 s. 12

Nannestad kommune
Majorvegen 30 s. 12

Leiemarkedet på 
Romerike.

 Oslo / Eidsvoll

Næringsseksjon til 
kontor/forretning – 

særskilt velegnet til salg 
av bil/MC

Kalbakken
Rødtvetveien 75-77

Næringsseksjon: 
Ca. 626 kvm

  Sentralt beliggende rett ved RV4 og Kalbakken T-banestasjon 
  Salg av Rødtvetveien 75 - 77 AS, som hjemmelshaver 
  Næringsseksjon med fleksibel inndeling
  Betydelig oppusset og påkostet seksjon
  Direkte innkjøring via kjøreport
  Inngjerdet tomteområde og adgang via låsbar port
  Regulert til byggeområde for forretning, bolig og 
boligparkering
  Prisantydning: Kr 13 500 000,- (som grunnlag eiendomsverdi)

Til salgs Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@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



REAL NYTT    NR. 02 2021 5Lillestrøm / Eidsvoll Lillestrøm

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

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

Karihaugen
Per Krohgs vei 1
Kontor/Lager/showrom: 
Ca. 330 kvm
Kontor: Ca. 1.100 kvm
  Sentral beliggenhet på 
Karihaugen
  Kort vei til hele det sentrale 
Østlandsområdet
  Mulighet for tilpasninger 
  Kan deles på flere leietakere
  Eiendom med fokus på 
bærekraft ighet og miljø
  Parkering, sykkelparkering og 
el-bil ladere tilgjengelig
  Ledig fra november 2021 Megler Eivind Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Kontorlokaler i samme 
bygg som BMI Norge AS 

(tidl. Icopal) 

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

Oslo / Lillestrøm
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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

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
Roseveien 1
Kontor: 
Fra ca. 137-2.233 kvm 

  Beliggende i etablert nærings-
område
  Kan deles på flere leietakere
  Mulighet for «skreddersøm»
  Gode profileringsmuligheter 
  Parkering, sykkelparkering og 
el-bil ladere tilgjengelig
  Flere veletablerte bedrift er i 
eiendommen

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Attraktive kontorlokaler 
få minutter fra 

Lillestrøm sentrum

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 
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 
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
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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

Lørenskog
Solheimveien 62 A
Kontor: Fra 135 – 684 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
  Lokalene kan overtas e. n. avtale.

Utelager: Ca. 168 kvm

Uteareal: Ca. 1.700 kvm

Lager: 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. 1.000 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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Sand 
Gamle Gardermoveg 3
Kontor:
174 kvm
  Inndelt med landskap, celle-
kontor, møterom, WC, kjøkken 
m/ spiseplass 
  Ytterligere tilpasninger av 
lokalet er mulig
  Mulighet for adgang til 
takterrasse etter avtale
  5 stk. p-plasser medfølger 
leieforholdet
  Mulighet for «lagringskjeller» 
i nabobygg Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no

Kontorlokaler kun 
ca. 5 min. fra 

Jessheim sentrum

Til leie

Kløft a 
Dyrskuevegen 38/40 
Lager: Fra ca. 1.500-
3.210 kvm
Kontor: Ca. 540 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, proff utsalg o.l.
  Gode utearealer for adkomt, 
parkering og noe lagring
  Kan deles på flere leietakere Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Kløft a Næringspark: 
Søylefritt høytlager og 

kontor/showrom

Til leie

Ørn/Dal
Industriveien 44 
Lager: 
Ca. 4.108 kvm
  Sentralt beliggende i vel-
etablert industriområde
  Arealeff ektivt 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.no

ØRN Næringspark: 
Moderne høytlager og 

store utearealer 

Til leie

Gardermoen 
Valhallavegen 10 
Kontor: 550 kvm og 
250 kvm

  Sentralt i Gardermoen Nærings-
park m/ gode parkerings-
muligheter
  Rålokale på ca 550 kvm (Bygg 1)
  Skreddersys og ferdigstilles for 
leietaker ila. ca. 2 mnd
  Ledig og ferdig innredet kontor-
lokale på ca. 250 kvm (Bygg 2)
  Eagleburmann AS og Tryg 
Forsikring m.fl. er etablert i 
eiendommen

Bygg 1
Ledig kontorlokale på 
ca. 500 kvm BTA i 2.etg

Bygg 2
Ledig kontorlokale på ca. 

25o kvm BTA i 2. etg

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Nye kontorlokaler nær 
Oslo luft havn, E6 og 
Jessheim sentrum

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

Jessheim
Storgata 11
Kontor: 
Ca. 326 kvm

  Lyst og moderne lokale med 
utsyn mot Storgata og bak-
gården
  Egner seg til kontor, showrom, 
forretning, helserelatert 
virksomhet m.m
  Beliggende i 2. etg. i 
«Gjensidigegården»
  Mulighet for leie av parkering i 
ny parkeringskjeller
  Lokalet er ledig for overtalelse Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Flott kontorlokale midt i 
sentrum nær togstasjonen

Til leie
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 Ullensaker / Nannestad

Gardermoen 
Majorvegen 30 
Lager: Ca. 400 kvm
Lager-/kontor: 
Ca. 350 kvm

  Populært næringsområde med 
Oslo luft havn som nærmeste 
nabo
  Mulighet for å påvirke tilpas-
ninger av lokalet
  Direkte adgang via kjøreporter
  Takhøyder fra ca. 2,2-5,8 meter 
(til takmøne)
  Oljeutskiller er etablert i lager
  Leies ut samlet til en leietaker Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no

Gardermoen Vest 
Næringspark: lager + 

lagrings-/kontormesanin 

Til leie

Jessheim
Veiberggata 1
Kontor/forretning: 
Fra ca. 200-250 kvm

  Beliggende i nye og topp 
moderne «Postgården»
  Direkte inngang fra gateplan 
samt fra p-kjeller
  Rålokale som kan tilpasses 
etter leietaker kravspesifikasjon
  Velegnet til kontor, forretning 
og helserelatert virksomhet
  Mulighet for leie av parkering i 
ny parkeringskjeller

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Sentralt og godt synlig 
hjørnelokale beliggende på 
gateplan m/egen inngang

Til leie
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Eivind Aursøy 
Næringsmegler MNEF SN
Daglig og faglig leder 
 
Telefon  67 91 76 55 
Mobil      900 39 300 
Epost     eivind@real.no

Morten Kim Pedersen
Næringsmegler MNEF 
  
 
Telefon  67 91 76 54 
Mobil      928 72 303 
Epost     morten@real.no

Gunhild Smestad 
Næringsmegler MNEF
  
 
Telefon  67 91 76 52 
Mobil      908 76 367 
Epost     gunhild@real.no

Rune Eide 
Eiendomsrådgiver
  
 
Telefon  67 91 76 56 
Mobil      900 29 707 
Epost     rune@real.no

Kontakt oss om det er 
spørsmål om transaksjons-
markedet på Romerike og  

i Oslo Nord. Vi har 4 dyktige  
og motiverte lokalkjente  

næringsmeglere som gjerne 
stiller opp for en prat.


