
Kontakt våre meglere for ytterligere informasjon om våre objekter: 

Eivind Aursøy
E-post: eivind@real.no
tlf direkte: 6791 7655, 
alt. mob. Tlf: 900 39 300. 



Ingar Finstuen
E-post: ingar@real.no

tlf direkte: 6791 7656,
alt.mob. Tlf: 977 12 353.



Daglig /faglig leder
Statsaut. eiendomsmegler MNEF

Roger Kringlen
E-post: roger@real.no 
tlf: 67 91 76 54, 
alt. mob. Tlf: 90696033.

Nina Sillibakken
E-post: nina@real.no

tlf direkte: 67 91 76 52, 
alt. mob. Tlf: 90 20 66 41. 
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Næringseiendommer fra REAL EIENDOMSMEGLING AS. Utg. 2 - august 2003

Eiendomsmarkedet på Romerike
Sommeren er over og vi ser frem til en aktiv høst i
markedet for næringslokaler.  I skrivende stund er det
fortsatt rolig etter ferien, men erfaringsmessig sett
kommer de fleste aktørene seg på banen igjen nå i
løpet av august.

I juni lanserte vi RREEAALL-NNYYTTTT, og responsen på dette er vi så for-
nøyde med at vi følger opp intensjonen om fortsatt distribusjon
av ett eksemplar i måneden i samdistribusjon med bladet
NæringsEiendom. Opplaget er økt, og bladet distribueres nå
også til registrerte næringsdrivende i Oslo 9 og 10.

I denne andre utgaven av bladet tar vi for oss status vedrørende
utleiemarkedet for lager- og verkstedlokaler.

Som eiendomsmarkedet for øvrig er det dessverre også en ten-
dens til flere ledige kvadratmetere med lager- og verkstedlokaler.
Imidlertid er det også en noe større aktivitet i dette markedet enn
f.eks i kontorlokalmarkedet. Slik har det også vært tidligere.

Siden RREEAALL EEIIEENNDDOOMMSSMMEEGGLLIINNGG AASS flyttet til Skårer i 1990 er
det fortrinnsvis de mindre lager- og verkstedarealene som har
vært etterspurt. Arealer i størrelser på ca 200 kvm har «alltid»
vært greit å leie ut. Fortrinnsvis til verkstedvirksomheter.
Utfordringen har vært å kunne skaffe nok lokaler. Knappheten gjor-
de sitt til at man oppnådde gode priser. Etterspørselen i dette seg-
mentet er fortsatt der, men leietakerene har nå flere ledige lokaler
å velge mellom. Dette har gitt en utflating av leieprisene, men for
de riktige arealene oppnås fortsatt gode leiepriser.

I markedet for større lagerlokaler har vi gjennom det siste året
merket en økning i etterspørselen. Ved utleie av bl.a Bohus-eien-
dommen (12.600 kvm) rett nord for Skedsmokorset og lageret til
3 M Norge AS (6.800 kvm) på Hvam var det forholdsvis
mange potensielle leietakere på banen. Leietakerene er imidler-

tid kresne på beliggenhet og bruker lang tid i evalueringsprosessen.
Romerike har god infrastruktur og dette ser ut til å bety mer og mer
for fremtidens leietakere.  Vi tror derfor at vi i årene fremover vil få
se en fraflytting av leietaker fra Oslo til Romerike. Ikke bare fordi det
i Oslo har blitt for «trangt» og med et belastet veisystem, men også
fordi flere og flere leietaker flytter hit med de synergier dette gir for
disse bedriftene seg i mellom.

Verkstedlokaler i det større segmentet er det ikke like stor etterspørsel
etter, men mange av disse lokalene kan enkelt konverteres til lager,
med de mulighetene dette gir.

EEiivviinndd AAuurrssøøyy

Bildet er fra lageret i Brennaveien 18 på Skytta - 4.000 kvm er ledig
for kjøp/leie. Se side 4.

Statsaut. eiendomsmegler MNEF Megler Megler

VVii ssøøkkeerr eetttteerr ooppppggjjøørrss- oogg rreeggnnsskkaappssmmeedd-
aarrbbeeiiddeerr.. FFoorr yytttteerrlliiggeerree iinnffoo ssee vvåårr hhjjeemmmmeessiiddee;;
www.real.no
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KONTORLOKALER
På Skårersletta ved Triaden i Lørenskog

� 591 kvm NYE kontorlokaler som 100% kan til-
passes leietakers ønske.

� Lokalene fremstår idag som rå-lokale, med ferdig-
lagt gulv og malte vegger.

� Muligheter for oppdeling i 2 separate lokaler.
� Øvrige leietakere i bygget er bl.a. Magne 

Landrø AS, Expert AS og Sportshuset AS.
� Ref.nr: 03002/Eivind Aursøy.

REPRESENTATIVE KONTORER VED VARE-
MESSEN. Senter Syd Lillestrøm

LAGER FRA 36 KVM TIL CA 1.000 KVM
TIL LEIE. Skårer i Lørenskog

� 222 kvm komb.lokale (84 kvm lager, kontor 
138 kvm).

� 108 kvm kaldtlager.
� 612 kvm lager m/kjøreport.
� 25 kvm kontorbrakke.
� 425 kvm kombilokale m/kontor og wc.
� 36 kvm kontorlokale.
� Ref.nr: 01190/Eivind Aursøy.

I Industriveien 4 på Oppaker har vi rimelig for
utleie:
� Betongdekke, søylefritt t.h. 6 m.
� 2 porter + rampe, traverskran på 5 tonn, 

oljeutskiller.
� Parkering/lagring på tomten.
� 1-3 kontorer kan leies i tillegg.
� Ref.nr: 02087/Nina Sillibakken.

CA. 720 KVM LAGER/VERKSTED TIL LEIE.
Nes kommune

Vis à vis Triaden har vi for utleie:
� 100-1.300 kvm kontorlokaler bestående av 3 

separate områder med felles gang.
� Moderne bygg som er oppusset til en god 

standard med lyse flater.
� Felles kantine m/solterasse. Ventilasjonsanlegg 

m/kjøling.
� Stor felles parkeringsplass.
� Ref.nr: 02065/Eivind Aursøy.

UT
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FULLT UTLEID KOMB.EIENDOM 
V/Lillestrøm til salgs

En eiendom som er meget godt vedlikeholdt:
� Ca. 2.300 kvm komb.eiendom 

sale/leaseback.
� Oppf.: 1982/92.
� Eiendomstomt på 4.756 kvm.
� Eiendommen er fullt utleiet på gode kontrakter.
� Utviklingsmuligheter på loftet.
� Rikelig med parkeringsplasser.
� Ref.nr: 03032/Roger Kringlen.

Midt i Strømmen Sentrum har vi for leie:
� Nytt forretning-/kontorlokale på 367 kvm i 

gateplan mot Strømsveien.
� Alle fasiliteter med bl.a. ventilasjonsanlegg med 

kjøling, og siste generasjons tele- og datanettverk.
� Lyse og trivelige lokaler.
� Mulighet for parkering i eget p-hus.
� Ref.nr: 03031/Ingar Finstuen.

NÆRINGSLOKALE PÅ GATEPLAN TIL LEIE I
I Strømmen Sentrum

CA. 500 KVM MODERNE KONTORLO-
KALER TIL LEIE. Hvamkryssets beste bel.

På Olavsgaard har vi for utleie:
� Ferdig møblerte kontorer i lyse og trivelige 

omgivelser.
� Cellekontorer og landskap.
� Stor resepsjon. Flere møterom.
� Telefonsentral og nettkabel.
� Ref.nr: 03019/Eivind Aursøy.

� Beliggende i 2. etg med heis.
� Trivelige lokaler med god standard og rikelig 

med parkeringsplasser.
� Ventilasjonsanlegg m/kjøling.
� Kantinetjenester.
� Ref.nr: 02129/Ingar Finstuen.

KONTORLOKALE PÅ 400 KVM TIL LEIE. 
På Skedsmokorset
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KONTORVILLA 491 KVM BRA FOR SALG.
Kuskerudgården, 1920 Sørumsand

7125 KVM REGULERT BOLIGTOMT FOR
SALG. Kuskerudkvartalet, Sørumsand

� Oppf.: 1921.
� Tomt på ca. 1.700 kvm.
� 1. etg.: Entré, 2 stk. wc, lager, 

kontorer m/møterom og ekspe-
disjon.

� 2. etg.: Pauserom/kjøkken, wc, 
kontorer og møterom.

� Loftetg.: Kontorer, rom med vask.
Prisant.: 2.400.000,- + Off. omk.
� Ref.nr:  03045/Roger Kringlen.

Sørumsands mest sentrale bolig-
tomt:
� Eiendommen er regulert for 4

stk. blokker, hvor av 2 stk. med
4 etg. og 2 stk. hvor 5. etg. er
inntrukket.

� Prisant.: 7.800.000,- +
Off.omk. / GI BUD!

� Ref.nr:  03046/Roger Kringlen.

KOMBINASJONLOKALER I LILLESTRØM TIL
LEIE/SALGS. Rolf Olsens vei v/Åråsen Stadion

I Rolf Olsens vei ved Åråsen Stadion i
representativ eiendom har vi for utleie
ca. 470 kvm kontorlokaler og 490 kvm
lager:
� Kontorene er inndelt m/lettvegger.
� Møterom/spiserom .
� Herre-/damegard. m/dusj. Badstu. 
� Ventilasjon m/kjøling.
� Lager m/dir. innkj. og kjøreport.
� Stor inngjerdet tomt.
� Mulighet for noe lager.
� Ref.nr: 03055/Nina Sillibakken.  

470 KVM KONTORLOKALER
Skytta Industrifelt

� Lyse lokaler inndelt i celle-
kontorer og noe landskaps-
løsning.

� Ventilasjon og kjøling.
� Tilgang til lys og trivelig fell-

les kantine.
� Muligheter for felles sentral

bord-, og resepsjonstjenester. 
� Ref.nr: 03036/

Nina Sillibakken.

LAGER- OG LETTINDUSTRI FOR SALG
Investeringsobjekt

I Fetsund, ca. 10 min. fra Lillestrøm, skal selges del av kombi-
nasjonseiendom m/løpende leieinntekter:
� Totalt bebygd areal 8.923 kvm, hvorav 2.441 kvm er 

ledig for utleie. Eiet tomt på 9.454 kvm.
� Eiendommen inneholder verksted, lager, produksjon, kon

tor, butikk/pub m.m.
� Sameie m/totalt 14 seksjoner hvorav 12 seksjoner om-

fattes av salget.
� Seksjonene trenger vedlikehold/modernisering.
� Kun seriøse henvendelser!
� Ref.nr: 02105/Ingar Finstuen.

Nittedal/Skytta:
� 4.850 kvm kontor. 3.466 kvm lager.
� Kjeller på 830 kvm med garasjeanlegg til 36 

biler/trimrom/garderober/toaletter m.m.
� Eiet tomt på 24.389 kvm. Parkering til 146 biler.
� Eiendommen fremstår med et tidsmessig og meget 

moderne utseende.
� Høy prisklasse.
� Ref.nr: 03033/Ingar Finstuen.

SJELDEN MULIGHET! KONTOR-/LAGER-
BYGG PÅ 9.146 KVM TIL SALGS/LEIE
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