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Sakte men sikkert ser det ut som at vi vender tilbake til 
en mer normal hverdag. Romerikskommunene er kom-
met godt i gang med vaksinasjonene og smittetrykket er 
på vei ned. Transaksjonsmarkedet «koker» fortsatt som 
om ingenting har skjedd. I leiemarkedet har det vært 
betydelig roligere, men nå ser vi at det også her er økt 
aktivitet. 

I forrige utgave var vi innom statistikk for ledighet i Løren-
skog og Lillestrøm kommune, som viste at ledigheten er 
ganske lav i forhold til gjennomsnittet for Oslo-regionen. 
Samtidig har vi gjennom pandemien notert oss at det er 
tegnet færre leieavtaler sammenlignet med et normalt år. 
Ledighetsstatistikken oppdateres om ca. en måneds tid. 
Vi venter i spenning på å kunne oppdatere med de siste 
tallene i neste utgave.

Det er igjen en økende etterspørsel etter lokaler og i løpet av 
våren har det blitt tegnet flere leiekontrakter via vårt kontor 
sammenlignet med samme periode i fjor. Vi registrer også 
flere nye leiesøkere enn hva vi har gjort på lenge, men data-
basen vår teller fortsatt færre søkere enn før pandemien.

Spesielt er vi spente på hvordan kontormarkedet vil utvikle 
seg fremover. Etterspørselen har vært laber det siste året, 
men nå ser vi endelig tendenser til økt etterspørsel også her. 

Utleiemarkedet for verksted-, lager- og logistikkbygg er 
fortsatt sterkt. I dette markedet har etterspørselen vært jevn 
og vi har ikke merket noen negativ endring i forhold til de 
foregående årene. 

Denne våren har vi bl.a. bistått Union Eiendomskapital AS 
med utleie av ca. 1.600 kvm, til Dunlop Hiflex AS i Jogstad-
veien 25, på Hvam. Vaktmesterkompaniet AS overtar rett 
over sommeren ca. 4.000 kvm bygningsmasse og et uteareal 
på ca. 19 daa. i Asakveien, Lillestrøm. I Trondheimsveien 
183 på Skedsmokorset er vi i disse dager i sluttforhandlinger 
med 3 leietakere som skal ha hvert sitt lokale i et prosjektert 
kombibygg, som ferdigstilles Q1 2022.

På transaksjonssiden har vi fra forrige utgave av REAL-Nytt 
bl.a. signert kjøpekontrakter på både Skogveien 2, Jessheim 
og Blakerveien 107 og 109, Sørumsand. Salget av Gladbakk- 
vegen 2, Råholt er i avslutningsfasen og vi venter avsluttet 
DD og signering i løpet av kort tid.

Selv om vi fortsatt i stor grad arbeider fra hjemmekontor er 
vi 100% tilgjengelige for å kunne bistå med nye oppdrag, 
enten dette gjelder søk-, utleie- eller salgsoppdrag.   
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

Nes kommune 
Fjellfotvegen s. 4

Lillestrøm kommune
Fetveien  23 s. 4

Vestvollveien 32-34 s. 5

Torvet 6 s. 5

Kjerulfs gate 3 s. 5

Tærudgata 3 s. 6

Roseveien 1 s. 6

Trykkeriveien 1 s. 6

Torvet 5 s. 7

Trondheimsveien 183 s. 7

Lørenskog kommune
Solheimveien 62 A s. 7

Industriveien 8C s. 8

Industriveien 9 s. 8

Per Krohgs vei 1 s. 9

Eidsvoll kommune
Sundgata 13 s. 9

Ullensaker kommune
Veiberggata 1 s. 9

Industrivegen 18 s. 10

Gamle Gardermoveg 3 s. 10

Er hverdagen snart  
tilbake på Romerike?
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Oslo

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

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.

Oslo



Nes / Lillestrøm

Regulert bolig/
næringstomt på Fjellfoten 

– nær Årnes sentrum 

Årnes
Fjellfotvegen

Tomt: 
Ca. 6.522 kvm

  Beliggende i nytt boligområde under utvikling på Fjellfoten
  Barnehage ved tomten samt nær barneskole, skog og mark 
  Gangvei til Årnes sentrum m/tog, butikker og øvrige servicetilbud
  Vei, vann og kloakk ligger til tomtegrensen
  Tomten er i hovedsak regulert til bolig samt noe næring
  TU 5.000 kvm. Max gesims 10,5m og møne 14m
  BUD MOTTAS!

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

Fjellfoten
Den eldre delen av feltet

Fjellfoten
Den nye delen av feltet

Fjellfoten barnehage og 
idrettsanlegg

Årnes

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
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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

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

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

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
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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

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

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



Lørenskog

Industriveien 8
Lager: Ca. 229 kvm
Kontor: Fra ca. 37–164 kvm

  Fleksible lokaler med god 
standard
  Deler av lager er høytlager 
m/t.h. ca. 7,5m
  Lager leies kun ut sammen 
med kontor
  Direkte innkjøring via kjøreport 
med størrelse 3,5m bredde X 
3,5m høyde
  Godt med p-plasser på 
eiendommen

Industriveien 9
Lager/verksted: 605 kvm
Mesanin: Ca. 304  kvm
Kontor: Ca. 280 kvm

  Beliggende i etablert 
næringsområde
  Deler av lager/verksted har 
takhøyde ca. 6,7m 
  Direkte innkjøring til lager via 
kjøreport med størrelse 5,8m 
bredde x 4,4m høyde
  Lagerarealer leies kun ut 
sammen m/ kontor
  Kontorarealer kan leies ut 
separat

Lørenskog/Visperud 
Sentralt beliggende på Visperud næringsområde har vi for utleie fleksible lager- og verksted-
lokaler med tilhørende kontor. Eiendommene ligger rett ved avkjøring fra E6 på Karihaugen/
Visperud, og har også kort vei til RV159 mot Lillestrøm.

Visperud er definert som et av fem utviklingsområder i Lørenskog kommune. Arealstrategien baserer seg på at 
Lørenskog skal vokse gjennom fortetting i knutepunkt og stasjonsnære områder. 

Fra eiendommene er det korte avstander til både Lørenskog sentrum, Lillestrøm, Oslo og hele det sentrale Øst-
landsområdet. 

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

Kontorlokaler i samme 
bygg som BMI Norge AS 

(tidl. Icopal) 

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

Eidsvoll 
Sundgata 13

Kontor/forretning:
Fra 194 - 423 kvm
  Beliggende i 1. etasje med god 
synlighet
  Tilpasninger etter nærmere 
avtale
  Det medfølger bod/lager i kjeller 
til hvert lokale
  Byggets fasade er p.t. under 
oppgradering
  Off entlig gateparkering rett 
utenfor
  Kort vei til buss, gangavstand 
til tog Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no

2 stk. fleksible 
næringsseksjoner 
i Eidsvoll sentrum

Til leie



Ullensaker

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

Representativt kontor-
lokale i nybygg – 

parkering og gang-
avstand til sentrum

Jessheim
Industrivegen 18

Kontor: 
Ca. 200 kvm BTA

  Nytt og moderne kontor på 200 kvm beliggende i 2. etg 
  Ferdig innredet og klart til innflytting
  Tog og buss i nærheten, samt lunsjbar i samme bygg
  Balansert ventilasjon, kjøling, fjernvarme, heis m.m.
  Gode parkeringsmuligheter
  Beliggende i næringsparken med gangavstand til 
Jessheim sentrum

Til leie Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no
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På vegne av Felleskjøpet AGRI SA søker vi etter kjøp av tomt for å etablere nytt kornsiloanlegg på Romerike.

Felleskjøpet Agri er en samvirkebedrift eid av 43 000 bønder. Bedriftens hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt. 
Salgsorganisasjonen omfatter hovedområdene butikk, maskin, innendørsmekanisering, verksted, kraftfôr og plantekultur.
Felleskjøpet Agri hadde en omsetning på 17,2 milliarder kroner i 2020 og 4 080 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler 
til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge.

Område:
Tomter nord og vest for Kløfta må ligge i umiddelbar nærhet (5km)
eks. er Jessheim ikke aktuelt.

Tomter sør og øst for Kløfta er aktuelle innenfor 10 km avstand.

Spesifikasjoner:
Det er primært ønske om kjøp, men leie/feste vil kunne bli vurdert dersom 
eiendommen er optimal.

Krav til tomten:
Ca. 20 dekar, dog minimum 15 dekar.
Tomten kan ikke være dyrket mark eller være regulert som LNF område.
Enkel og rask tilgang til E6 slik at vogntog har lett adgang til anlegget døgnet rundt.
Godkjente byggehøyder kan gjerne være opp til 40 meter (pipe), mens kornsiloene 
må ligge på 25–30 meter.

Alternative tomter som avviker fra ønsket krav vil bli vurdert opp mot kostnytte.

Verdt å merke seg:
Høye kornsiloer med korn gir betydelig punktbelastning, derfor kan grunnforholdene 
for tomten ha betydning.

SØKEBREV
KJØP

Real Næringsmegling AS er en totaltilbyder av næringsmeglingstjenester, 
enten dette dreier seg om utleie av lokaler, salg av eiendommer, eiendoms-
aksjeselskaper, og/eller andre selskaper som eiere av næringseiendom.

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

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.

Område: Fortrinnsvis Lillestrøm kommune langs hovedfartsvei. 
Profileringsmulighet mot tett trafikkert vei er ønskelig.

Areal: Primært: Ca. 4 500 – 5 200 kvm
Sekundært: Ca. 10 000 kvm (sammen med samarbeidspartner)

Leiestart: Etter nærmere avtale.

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

Areal 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

Real Næringsmegling AS er en totaltilbyder av næringsmeglingstjenester, 
enten dette dreier seg om utleie av lokaler, salg av eiendommer, eiendoms-
aksjeselskaper, og/eller andre selskaper som eiere av næringseiendom.

SØKEBREV
LEIE

Parkering: 20-60 stk. p-plasser.

Honorar: Oppdragsgiver dekker meglers honorar.
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Kongsvinger

Alna

Grorud

Lørenskog

Asker

Fetsund

Heia

Lillestrøm

Kjeller flyplass

Skedsmokorset

Frogner

Leirsund

Ask
Sørum

Gjerdrum

Jessheim

Sand

Klø�a

Neskollen 

Vormsund

Råholt

Røykenvik

OSLO

E 16

170

170

Aursmoen

Sørumsand

Strømmen
Norges Varemesse

Nannestad

Skytta

Årnes

Dal/Ørn

Eidsvoll

Minnesund

Eidsvoll verk

Gardermoen

Oslo Lu�havn

Kirkenær

Harestua

Brandbu

E 6

E 6

Bjørkelangen


