
REAL EIENDOMSMEGLING AS har fått i oppdrag fra  
Akershus Energi Eiendom AS å selge eiendommen  
Industriveien 11 på Skedsmokorset. 
 Eiendommen har en sentral og god beliggenhet på 
Skedsmokorset. Profileringen er det ingenting å si på, da 
den ligger i krysset Industriveien og Gamle Trondheimsvei.  
Adkomsten er også god, direkte fra Industriveien i kort avstand 
fra E6 nordover fra Oslo til Gardermoen Lufthavn.
 På eiendommen er det oppført et kombinasjonsbygg på 
totalt 3.703 kvm fra 1971 bestående i hovedsak av lager og 
kontorer. Kontordelen ble for øvrig modernisert og ombygd på 
90 tallet. 
 Tomten er tilnærmet flat med asfalterte kjøre- og  
parkeringsarealer rundt bygningen. Det er gode adkomst- og 
parkeringsforhold, med direkte innkjøring til bygningen via  
leddporter. P.t. er det ca 35 oppmerkede parkeringsplasser på 
eiendommen, mange med motorvarmeruttak. I tillegg er det 
bygd carport med plass til 7 større kjøretøyer i bakgård.

Store deler av eiendommen er pr i dag utleid til gode  
leietakere. Ledige arealer utgjør p.t. ca 1.000 kvm og er 
for det meste rene kontorlokaler. Årlige brutto leieinntekter  
utgjør totalt kr. 1.145.000,- pr år. De to største leiekontraktene  
utløper hhv i 2009 og 2010. Eiendommen er nylig taksert til 
en salgsverdi på kr. 15.000.000.
 Med bakgrunn i ovennevnte leieinntekter, og det potensiale 
det ligger i ledige arealer bør eiendommen være interessant 
både for investorer og brukere. Videre antas det at bygget 

kan seksjoneres opp i 2 seksjoner, 
og disse er forhåndstaksert til hhv kr. 
5.000.000,- og kr. 12.000.000.

Ingar Finstuen
e-post: ingar@real.no
tlf: 67 91 76 56,
alt. mob. Tlf: 977 12 353
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Næringseiendommer fra Real Eiendomsmegling AS. Utg. 4 - april 2005

 Pent kombinasjonsbygg på 3.703 kvm bestående av  
høytlager og kontorer.

 Oppført 1970. Deler av bygget er modernisert og  
ombygd på 90-tallet.

 Eiet tomt på 7.142 kvm.  
 Brutto leieinntekter utgjør p.t. kr. 1.145.000,- pr år.
 Eierkostnader er stipulert til ca kr. 150.000,- pr år.

 De to største leiekontraktene utløper hhv i 2009  
og 2010.

 Ledige arealer utgjør ca 1.000 kvm kontor.
 Taksert til kr. 15.000.000,-. 
 Prisant.: Gi bud!
 Megler: Ingar Finstuen, tlf. 6791 7656.

KOMBINASJONSBYGG MED LEIEINNTEKTER TIL 
SALGS – SKEDSMOKORSET 

Oppdragsnr.: 05026 www.epi.no/16230

MÅNEDENS EIENDOM
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2 MODERNE KONTORSEKSJONER
Hvam v/Olavsgård

 388 kvm kontor i 2. etg.
 470 kvm kontir i 2. etg.
 God standard, aircondition, bredbånd.
 Mulighet for kantine.
 Parkering.
 Megler: Roger Kringlen, tlf: 6791 7654.

Oppdragsnr.: 05009 www.epi.no/16040

MODERNE KONTORER SENTRALT 
I LILLESTRØM

 550 kvm kontor med møterom.
 Moderne lyse og godt vedlikeholdt.
 Aircondition, bredbånd, felles resepsjon m.m.
 Parkering.
 Megler: Roger Kringlen, tlf: 6791 7654.

Oppdragsnr.: 05003 www.epi.no/16042

HVAMSTUBBEN 14
1565 kvm til leie

 514 kvm i 1 etg. hvorav noe lager
 502 kvm i 2. etg.
 549 kvm i 1. og 2. etg.
 Arealene er velegnet for oppdeling på flere leietakere.  
 2 stk ramper. 
 Mulighet for 4 stk garasjeplasser.
 Megler: Eivind Aursøy, tlf. 6791 7655.

Oppdragsnr.: 04053 www.epi.no/15459

KONTORLOKALER TIL LEIE 
- Skårer

I etablert industriområde på Skårer i Lørenskog skal leies
ut flere arealer:
 116 kvm kombinasjonsklokale; Lager på 84 kvm med 

kontor på 32 kvm. Direkte innkjøring via felles kjøre-
port.

 Kontorlokaler fra ca. 15 - 400 kvm kontorlokaler,  
oppdelt eller samlet.

 Inngang fra bakkeplan til alle arealer.
 Tilgang til kjøkken og adskilte D- og H-garderober med 

wc.
 Gunstig leie - Ledig omgående.
 Megler: Eivind Aursøy, tlf: 6791 7655.

Oppdragsnr.: 01190 www.epi.no/15462

UTLEID



SKYTTA INDUSTRIFELT
Flotte kontorlokaler til leie

 31 kvm kontor. 2 cellekontorer.
 387 kvm kontor. Møterom og rikelig med arkiv/smålager.
 Lokalene kan også leies ut samlet evt. vurdert oppdelt på flere leietakere.
 Meget flotte og lyse lokaler inndelt i cellekontorer og noe landskaps– 

løsning. 
 Tilgang til trivelig felles kantine med tak terrasse og bemannet lunsj– 

servering.
 Ventilasjon med varme og kjøling.
 Bra med parkering.
 Megler: Ingar Finstuen, tlf. 6791 7656.

Oppdragsnr.: 04037 www.epi.no/16235
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BUTIKK- OG LAGERLOKALER
i samme bygg som REMA 1000

 1. etg. 110 kvm butikk evt. lager.
 1. etg. 150 kvm butikk. Åpent lokale med lager bak.
 Kjølerom. 
 Gode parkeringsmuligheter. 
 Megler: Eivind Aursøy, tlf. 6791 7655.

Oppdragsnr.: 05015 www.epi.no/15823

NÆRINGSSEKSJON TIL SALGS/LEIE
Lillestrøm sentrum

 Areal: 200 kvm. 
 Oppført: 1997.
 Inneholder: 1. etg. (gateplan): 200 kvm kontor-/forretningslokaler med 

toaletter og dusj.
 Parkering: Inntil 7 plasser i garasjekjeller.
 Leieinntekt: Ca 110 kvm av seksjonen er p.t. utleid.
 Årlig netto leieinntekt utgjør kr. 176.000,-.
 Beliggenhet: Meget sentralt i Lillestrøm sentrum. Eksponering ut mot Storgt.
 Megler: Ingar Finstuen, tlf. 6791 7656.

Oppdragsnr.: 04021 www.epi.no/16233

LAGER OG KONTOR
- ved Triaden i Lørenskog

Oppdragsnr.: 04106 www.epi.no/15014

 Ca. 1.737 kvm lager/verksted med t.h. på 7 m,  
3 kjøreporter.

 Ca. 390 kvm lyse, trivelige cellekontorer og  
landskap/åpne rom.

 God standard.
 Ventilasjon med kjøling.  
 Godt med parkeringsplasser. 
 Nær all off. kommunikasjon.
 Megler: Eivind Aursøy, tlf. 6791 7655.
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 Bygg A - verksted og kontorer.  
Takhøyde 7,5 m. 8 porter og 5 kraner.

 Bygg B - lager, kontorer og verksted.
 Hybelhus - 24 hybler, vaktmesterbolig,  

2 lagertelt.
 Godt vedlikeholdt eiendom.  
 Aircondition/ventilasjon. 
 Utvidelesmuligheter.
 Nær all off. kommunikasjon.
 Megler: Roger Kringlen, tlf. 6791 7654.

KOMBINASJONSEIENDOM  
ca. 1.716 kvm. Beliggende på Algarheim

Oppdragsnr.: 03102 www.epi.no/16239

Ca. 5 km øst for Jessheim og ca. 8 km øst fra  
Gardermoen har vi for salg, alt. utleie kombinasjons–
eiendom på samlet 1.716 kvm:
 209 kvm bto bestående av kontor/showrom og 
 garderobeanlegg.
 168 kvm hall med takhøyde på 4,5 meter.
 1.339 kvm lager/produksjonshall på samlet m 

takhøyde 
 på 3,2 meter.
 2.572 kvm tomt opparbeidet med asfaltert uteplass 

med 
 25 parkeringsplasser.
 Prisant.: 6.750.000,- + Off. omk. / GI BUD!
 Megler: Eivind Aursøy, tlf. 6791 7655.

LAGER OG KONTOR - LILLESTRØM 
ca 4.600 kvm 39.827 kvm tomt

Oppdragsnr.: 04126 www.epi.no/15219

 Ca. 600 kvm moderne, lyse og trivelige  
kontorlokaler i topp-etg. Cellekontorer og noen 
større møterom/landskap. 

 Ca. 500 kvm i eiendommens toppetasje. 
Lokalene består i dag av et stort åpent lokale 
(forsamlingslokale) og er no inndelt med 
cellekontorer Det er eget kjøkken med innredn-
ing og adskilte herre- og dametoaletter. Stort 

resepsjonsområde med sittegruppe– 
mulighet.

 God standard.
 Godt med p-plasser.
 Nær offentlig kommunikasjon, god adkomst.
 Gode profileringsmuligheter.
 Megler: Eivind Aursøy, tlf: 6791 7655.

Oppdragsnr.: 04100/05023 www.epi.no/15463/16236

SKEDSMOKORSET
- pene kontorlokaler, beliggende ved E6

   


