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Allerede i første halvår hadde samlet transaksjons-
volum i Norge passert 72 milliarder, og høsten 2021 
ser ut til å bli meget aktiv. En samlet bransje er nå 
rimelig sikre på at vi topper 2015, der trans- 
aksjonene samlet endte på 129 milliarder.  

Markedet oversvømmes fortsatt av likviditet og inves-
torene er svært aktive. Det omsettes næringseiendom-
mer til stadig høyere priser. Spesielt merker vi nå en 
økende interesse fra mange av de største aktørene, som 
tidligere ikke har hatt spesiell fokus på Romerike. Disse 
ønsker gjerne å kjøpe både enkeltvise eiendommer, 
men også større porteføljer. Vår investordatabase teller 
nå ca. 865 investorer. Dette er et stort antall i forhold til 
hva vi hadde registrert for bare noen få år siden. 

Vi forventer stort volum av transaksjoner utover 
høsten og arbeider i disse dager med ferdigstillelse 
av prospekter på over 10 eiendommer som skal ut i 
markedet. Noen av disse er; Industrivegen 6, Fetveien 
307 og Svarstadvegen 9, som alle er presentert i denne 
utgaven. Det vil ikke overraske oss om det på flere av 
disse eiendommene vil bli vist stor interesse og at det 
kan forventes heftige budrunder. De øvrige eiendom-
mene kommer i neste utgave av REAL-Nytt.

I utleiemarkedet er det spesielt hyggelig å se at etter-
spørselen igjen er tilbake etter en periode der mange 
har vært tilbakeholdne med å ta beslutninger. Størst 
etterspørsel er det etter kombinasjonseiendommer, 
men også leietakere til kontorlokaler er igjen tilbake  
i markedet.

Vi har nå mottatt tallene som viser at det p.t. i Løren-
skog er ca. 6 100 færre kvadratmeter ledig enn ved 
forrige telling i desember 2020. Dette av et samlet areal 
på ca. 784 000 kvm. Ledigheten i Lørenskog er på lave 
1,9%, som i prinsippet er å regne som “fullt utleid».

I Lillestrøm kommune, i det som tidligere var Skedsmo 
kommune, viser opptellingen at det er ledig ca. 40 000 
kvm mer av et samlet areal på 1 967 000 kvm. I hoved-
sak skyldes dette ledigstillelse av et stort kombibygg, 
og er ikke nødvendigvis et bilde av en trend mot høyere 
ledighetsgrad. Det bemerkes at det er kommet til noen 
nye bygg fra forrige telling. Ledigheten her er målt til 
kun 3,9%.

Ved spørsmål om utleie- eller transaksjonsmarkedet, så 
kontakt oss gjerne. 

Eivind Kjølsvik Aursøy 
Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig

Til salgs

Til leie

Innhold

Lillestrøm kommune
Fetveien 307 s. 3
Svarstadveien 9 s. 4

Ullensaker kommune 
Industrivegen 6 s. 4 

Sør-Odal kommune 
Industrivegen 6 s. 5

Lillestrøm kommune
Storgata 16 s. 5
Fetveien  23 s. 5
Vestvollveien 32-34 s. 6
Tærudgata 3 s. 6
Roseveien 1 s. 6
Trykkeriveien 1 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
Industrivegen 44 s.9
Sundgata 13 s. 9

Ullensaker kommune
Hovinmovegen 6 s. 10
Dyrskuvegen 38/40 s. 10
Gamle Gardermoveg 3 s. 10
Industrivegen 18 s. 11

Nittedal kommune
Brennløkkveien 1 s. 11

Vi går mot tidenes beste 
transaksjonsår og leie-
takerne er på vei tilbake.
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Oslo

Lillestrøm ca. 6,6 km

Fetsund ca. 1,8 km

22 Utviklingstomt til bolig 
- rett ved rv22 mellom 
Fetsund og Lillestrøm

Lillestrøm
Fetveien 307 

Tomt: Ca. 8.400 kvm

  Beliggende i etablert boligområde på Balnes
  Barnehage ved tomten samt nær barneskole, skog og mark
  Ca. 6,6 km til Lillestrøm stasjon, ca. 1,8 km til Fetsund stasjon
  Vei, vann og kloakk ligger til tomtegrensen
  Regulert til konsentrert boligbebyggelse
  Vindveggen Arkitekter har utarbeidet mulighetsstudie
  BYA = maks 32% til 45%
  Takst: Kr 24 000 000,-

Til salgs Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@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.

Lillestrøm



Lillestrøm / Ullensaker

22
Kombinasjonseiendom 
med fremtidig potensial 
i Jessheim næringspark

Jessheim
Industrivegen 6 

Bygg: Ca. 1.057 kvm BTA
Tomt: Ca. 2.542 kvm

  3 stk. fleksible bygg m/lager og noe kontor 
  Oppført 2005, 2008 og 2012
  Sentralt beliggende i et meget attraktivt vekstområde.
  Betydelig fremtidig utviklingspotensial med hovedvekt på bolig 
  Planstatus åpner for høy arealutnyttelse 200-300% BRA
  Eiendommen vil bli fristillet kjøper ved overtakelse
  Salg av Industrivegen 6 Jessheim AS
  Takst: Kr 18 500 000,-

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

Blaker 
Svarstadveien 9 
Tomt: Ca. 3.500 kvm

  Beliggende i veletablert 
boligområde på Blaker
  BYA=30%, max gesimshøyde 
7m, max mønehøyde 8m
  Regulert til konsentrert 
småhusbebyggelse
  Det kan bygges maksimalt 
8 stk. boenheter
  Eiendommen har tidl. vært 
i bruk som barnehage
  Takst: Kr 3 100 000,-

Aurskog ca. 13,6 km

Blaker ca. 1,2 km

Sørumsand ca. 5,4 km

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

Utviklingstomt til 
bolig - rett utenfor 

Blaker sentrum 

Til salgs
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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

Lillestrøm 
Storgata 16
Kontor:
Ca. 342 kvm

  Lyse lokaler med god standard
  Beliggende i 3. etasje med 
utsikt mot Lillestrøm Torv
  Leies ut samlet til 1 leietaker 
  Heis direkte til etasjen
  Lokalene er ledig for snarlig 
overtakelse
  Kort vei til Lillestrøm togstasjon Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no

Lyse kontorlokaler 
med kort vei til “alt” 

av servicetilbud

Til leie

Skarnes 
Industrivegen 6 
Bygg: Ca. 7.000 kvm
Tomt: Ca. 10.650 kvm

  3 lagerhaller samt stor tomt for 
lagring/parkering
  Inngjerdet tomt med høyt 
netting/piggtrågjerde og porter
  Ca. 1 200 kvm av asfaltert 
gårdsplass er overbygget
  Godt med kjøreporter til 
lagerhaller
  Kan overtas delvis utleid etter 
nærmere avtale
  Oppført 1975, noe oppgra-
deringer bør/må påregnes Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Kombinasjons-
eiendom for 

produksjon/lager 
m/ liten kontordel

Kommer for salg



 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

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
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Fetsund 
Trykkeriveien 1

  Kombinasjonseiendom med 
store lager/prod.haller og kontor
  God planløsning og flere 
porter/ramper
  Store områder for utelagring 
og parkering
  Ledig fra 01.08.2022

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

Berger
Trondheimsveien 183
Arealer fra ca. 1.900 - 
2.600 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. 
2. 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

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

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



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

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

Gardermoen 
Hovinmovegen 6
Forretning/kontor
Ca. 8.000 kvm

  Nybygg som forlengelse av Birger 
N. Haug sitt nye bilvarehus
  Særdeles velegnet for 
bilrelatert virksomhet
  God og moderne standard 
i nybygg
  Bygget kan deles på inntil 3 stk. 
leietakere
  Store utearealer og godt med 
p-plasser

Ca. inndeling av nybygg

Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Forretningsbygg 
under prosjektering – 

mulighet for 
«skreddersøm»

Til leie
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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

Åneby 
Brennløkkveien 1
Lager: Ca. 190 kvm
Kontor: Ca. 75 kvm

  Kjøreport m/direkte innkjøring 
til lager
  Leies ut samlet til 1 leietaker
  Gunstig leie og felleskostnader
  Eget minikjøkken samt flislagt 
bad med toalett og dusj
  Kontormøbler, hvitevarer m.m. 
følger med leieforholdet
  Godt med uteareal/parkering Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Lager og nyoppusset 
kontor i landlige 

omgivelser – godt 
med uteareal

Til leie
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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.


