
Østlandets rimeligste kombinasjonslokaler 
på Haga Nærinsgpark – til leie

• 1 790 kvm lagerhall med tilhørende 
kontormezzanin på 120 kvm.

• eiendommen er p.t fullt utleid hvor AF 
gruppen leier halve eiendommen.

• lokalene til leie er ledige fra 01.04.2012.
• lagerhall med 1 stk kjøreport, størrelse 

4,45 x 4,60 meter.
• kontormezzanin inndelt med 8 kontor-

plasser, møterom og spiserom.

• med til leieforholdet hører det med 
ca. 1 500 kvm uteplass/parkering.

• kjøreavstand Oslo sentrum ca. 35 min, 
samt 18 min fra e6 ved Frogner.

• leies fortrinnsvis ut samlet til 1 leietaker.

• Kontakt: rune eide, 
tlf: 67 91 76 56, mail: rune@real.no

• Oppdragsnr.: 11085

sørum/rånåsfoss

Flotte forretningslokaler med gode 
eksponeringsmuligheter i lillestrøm – til leie

• 2200 kvm butikklokaler med god og moderne 
standard.

• Inkludert er også lagerlokale med kjøreport, 
div. kontorer, spiserom og garderobe for ansatte.

• sentral beliggenhet m/kort vei til lillestrøm stasjon.
• meget bra eksponeringsmuligheter mot 

trafi kkert gate.
• lokalet leies i dag av expertkjeden, hvor nærmeste 

naboer er kiwi, g-sport, sATs og rema 1000.

• gode parkeringsmuligheter på parkeringsplan 
over butikk.

• Fortrinnsvis ønskes 1 leietaker, men oppdeling 
kan vurderes.

• ledig fra 01.03.2012.

• Kontakt: rune eide, 
tlf: 67 91 76 50, mail: rune@real.no

• Oppdragsnr.: 11089

lillestrøm

Kombinasjonsbygg med meget god beliggenhet 
og profilering – til leie

• unik mulighet til å leie i et av Hvam-
områdets best beliggende og mest 
attraktive bygg,“Toyota-bygget”.

• Totalt ca. 5 562 kvm Bto som er fordelt 
med ca. 2 676 kvm lager/verksted, ca. 517 
kvm kontor og ca. 2 368 kvm salgshall.

• lokalene kan tilpasses og deles på fl ere 
leietakere. 

• godt med parkeringsplasser utvendig, 
samt garasjeanlegg i kjeller.

• kort vei til buss, samt av- påkjøring e6.
• Kontakt: eivind aursøy, tlf: 67 91 76 55, 

mail: eivind@real.no
 Knut erik Olderkjær, tlf: 67 91 76 54, 

mail: knut@real.no
• Oppdragsnr.: 11065

skedsmo/Hvam

lager/verksted/produksjonshall ved Åråsen 
med stort uteareal – til leie

• kort avstand både til lillestrøm stasjon og 
e6/Olavsgaard. 

• Ca. 15 000 kvm uteplass med god 
snuplass for store vogntog.

• Ca. 2 250 kvm sammenhengende lager-/
verkstedlokaler.

• Takhøyde fra ca. 4,5–7 m. 
• 2 stk kjøreporter.

• det er etablert fl ere kontorplasser på mezzanin.
• leies ut fortrinnsvis til 1 leietaker, men 

vurderes delt på 2.
• gunstig leie og lave felleskostnader.
• ledig fra våren 2012.
• Kontakt: rune eide, 

tlf: 67 91 76 56, mail: rune@real.no
• Oppdragsnr.: 11088

lillestrøm/Åråsen

attraktive kontorlokaler i icopals administrasjonsbygg 
– til leie

• 1 110 kvm inndelt med cellekontorer, 
møterom, atrium og minikjøkken.

• Tilgang til felles bemannet kantine, 
trenings rom, badstu og garderober.

• rikelig med umerkede p-plasser som 
er inkl. i felleskostnadene.

• mulighet for leie av inntil 10 stk 
oppmerkede p-plasser.

• lokalene vil bli tilpasset leietaker etter 
nærmere avtale.

• kort vei til buss og tog.
• lokalene er ledige fra 01.01.2012.

• Kontakt: eivind aursøy, 
tlf: 67 91 76 55, mail: eivind@real.no

• Oppdragsnr.: 11101

lørenskog/Fjellhamar

Totalrenovert og fullt utleid kombinasjonseiendom 
nær e6 – til salgs

• sentralt beliggende nær e6 i etablert industri-
område på kløfta.

• meget gode adkomst- og parkeringsforhold.
• Bygningsmasse på 1 664 kvm med eiet tomt 

på ca. 5 412 kvm.
• Fullt utleid til 2 leietakere med total leie-

inntekt p.t på kr 1 130 800,–.
• leietaker 1: leier hele kombinasjons bygget, 

kontrakt utløper 01.01.2016. 

• leietaker 2: leier et lite lagerbygg på tomten, 
med gjensidig 6 mnd oppsigelse.

• Oppført i 1987, samt påbygd 1996 og 2004
• kontordel ble totalrenovert i 2009/2010.
• Noe utbyggingspotensiale.
• Verditakst: kr 12 300 000,– + off. omk.
 Kontakt: gunhild smestad, 

tlf: 67 91 76 52, mail: gunhild@real.no
• Oppdragsnr.: 11100

ullensaker/kløfta
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• Ved rask overtakelse gis det leiefritak for 4 mnd. 
• lyse lokaler med god standard i byggets 1. etasje.
• Ca. 320 kvm kontorlokaler. 
• Cellekontorer, møterom, kjøkken og adskilte dame- og herretoaletter. 
• Parkering rett utenfor.
• Ventilasjon med kjøling.
• sentral beliggenhet langs e6 med gode profi leringsmuligheter.
• kort avstand til T-bane og buss.

• Kontakt: gunhild smestad, 
tlf: 67 91 76 52, mail: gunhild@real.no

• Oppdragsnr.: 09093

representative kontorlokaler til 
kr 900,– pr. kvm/år – til leie

Oslo nord

• eiendommen ligger kun få minutter fra Årnes sentrum.
• Inntil ca. 6 000 kvm lager-/verkstedlokaler med bra standard.
• kan deles i mindre arealer, minimum leieareal ca. 1 200 kvm.
• det kan settes inn fl ere porter og opp arbeides kjøreadkomst til disse.
• kontorer, toaletter, samt kjøkken kan etableres hvis nødvendig.
• Ventilasjonsanlegg med kjøling- og varme.
• godt med parkering og snuplass for store biler. kort vei til buss.
• lokalene er ledig omgående.

• Kontakt: rune eide, tlf: 67 91 76 56, mail: rune@real.no
• Oppdragsnr.: 11058

lager/verksted i Årnes næringspark 
”gamle Draka fabrikker” – til leie

Nes

• sentralt langs e6 på Berger industrifelt/transportsentrum i skedsmo.
• lyse og moderne lokaler i bygg fra 2006.
• Tilgang til fellesarealer som kantine, trimrom og serverrom. 
• Tilsammen 4 529 kvm som fordeler seg slik: 1. etg: lager/plasthall 

ca. 360 kvm, kontor ca. 795 kvm, lager/verksted ca. 2 130 kvm. 
2. etg: kontor ca. 641 kvm. 3. etg: kontor ca. 603 kvm.

• uteareal på tilsammen ca. 16 600 kvm med godt med p-plasser.
• utelagringsområder/lager/plasthall/verksted leies kun ut sammen 

med kontorarealer.
• kort vei til buss.
• Kontakt: gunhild smestad, 

tlf: 67 91 76 52, mail: gunhild@real.no
• Oppdragsnr.: 11091

Nye og moderne kombinasjonslokaler 
langs e6 – til leie 

Berger/skedsmo

• kombinasjonseiendom på 1 750 kvm med tilhørende eiet tomt 
på 8 340 kvm.

• Tidligere benyttet som bil- og karosseriverksted med kontorer og lager.
• eiendommen deler innkjøring med statens Vegvesen Biltilsynet.
• meget gode adkomst-, transport og parkeringsforhold.
• stort sett asfaltert tomt, med rikelig plass for utelagring.
• eiendommen er frafl yttet, og kan overtas etter avtale.
• Antatt gode utbyggingsmuligheter.
• Verditakst: kr 8 500 000,– + off. omk.
• Kontakt: gunhild smestad, 

tlf: 67 91 76 52, mail: gunhild@real.no
• Oppdragsnr.: 11078

Kombinasjonseiendom med store utearealer 
sentralt på Kongsvinger – til salgs

kongsvinger



• sentral plassering i forhold til e6, og Oslo lufthavn gardermoen.
• 1 280 kvm bygningsmasse og tomt på ca. 4 315 kvm.
• kontor- og adm.bygg på 547 kvm BTA, og lagerbygg med eksp.

kontor på 733 kvm BTA.
• direkte innkjøring til høytlager via 4 stk kjøre porter på sider.
• dagens eier er bruker av eiendommen, bortsett fra en liten del 

som er utleid.
• Hele bygningsmassen kan bli fristillet ved overtakelse hvis ønskelig.
• Bygningen har en fl eksibel bruks- og planløsning som lett kan 

tilpasses annen bruker.
• Verditakst: 8 200 000,– + off. omk.
• Kontakt: gunhild smestad, tlf: 67 91 76 52, mail: gunhild@real.no
• Oppdragsnr.: 11087

Moderne komb.eiendom i veletabl. 
industriom. på Dal/råholt – til salgs

eidsvoll

• Totalrenovert eiendom på ca. 1934 kvm og tomt på 1015 kvm.
• sjeldent høy standard både inn- og utvendig. glassfasade.
• solide leietakere med leieinntekt p.t på ca. kr 2 900 000,– inkl. 

ledige areal på 176 kvm, som garanteres leieinntekt på av selger 
i 2 år.

• Asfalterte p-plasser i bakgård. 
• Fortsatt utviklingspotensiale.
• Prisantydning: kr 35 000 000,– + off. omk.
   
• Kontakt: eivind aursøy, 

tlf: 67 91 76 55, mail: eivind@real.no
• Oppdragsnr.: 11066

avkastningseiendom midt i strømmen 
sentrum – til salgs

skedsmo

• enkel adkomst fra e6! 
• god standard.
• Arealeffektive verksted/lagerlokale med kontorer til leie – bygg 37.
• egner seg til verksted/produksjon.
• Adkomst fra bakkeplan i begge etasjer via store kjøreporter.
• Takhøyde på ca. 6 m.
• god plass foran portene til lastesone/snuplass.
• kontorer med fi n utsikt i øvre etasje, fl ere kontorer kan etableres 

i bygget etter leietakers ønske.
• Tilgang på vann, sluk og oljeutskiller i lokalet.
• Kontakt: Kontakt: Knut erik Olderkjær, 

tlf. 67 91 76 54, mail: knut@real.no
• Oppdragsnr.: 09065

Ca. 360 –2 200 kvm verksted og lager 
– lahaugmoen næringspark

skedsmo/Hvam

• 1. etg: lager /verksted på samlet ca. 383 kvm med takhøyde 
ca. 4,5 meter. 1 stk kjøreport.

• 2. etg: kontorlokaler på ca. 600 kvm.
• lager-/verkstedlokalet leies kun ut sammen med lokaler i 2. etg.
• utleier tilpasser lokalene etter leietakers ønske.
• lokalene kan ikke benyttes til bilvask/bilpleie.
• kort vei til buss, og av-/påkjøring e6. god profi lering mot 

hovedvei.
• godt med parkering. 

• Kontakt: eivind aursøy, tlf: 67 91 76 55, mail: eivind@real.no
• Oppdragsnr.: 09077

showroom/kontor/lager med god 
beliggenhet og fleksibel bruk på Hvam

skedsmo/Hvam
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• lyse og moderne kontorlokaler med egen inngang fra bakkeplan.  
• 193 kvm bta bestående av 5 stk kontor, møterom, minikjøkken, 

åpent areal ved inngang, 2 stk wc og bøttekott.
• gangavstand til Jessheim storsenter, sundbytunet, tog og buss. 
• det medfølger 4 stk p-plasser til leieforholdet.
• Flott utsyn fra deler av lokalet mot jordbruksarealer samt åsene 

omkring. 

• Kontakt: gunhild smestad, tlf: 67 91 76 52, 
mail: gunhild@real.no

• Oppdragsnr.: 11095

Moderne kontorer 
i Jessheim sentrum – til leie

ullensaker

• Ca. 300 kvm verksted/garderobe, samt 5–7 kontorer.
• stor og avlåst uteplass på totalt ca. 7 300 kvm som i sin helhet 

er asfaltert.
• meget fl eksible og brukervennlige lokaler med enkel adkomst.
• ledig for leie omgående, eller etter avtale.
• Beliggenhet like ved e6, rett nord for skedsmokorset (Berger).
• gode parkeringsmuligheter.
• Passer perfekt for bedrifter med stort behov for lagring, innendørs 

og utendørs.
• Kontakt: Kontakt: Knut erik Olderkjær, 

tlf: 67 91 76 54, mail: knut@real.no
• Oppdragsnr.: 10109

Kombinasjonsbygg med stor uteplass 
nær e6 – til leie

Frogner/Berger

utvalg eieNdommer  
fra real eieNdomsmegliNg as

www.real.no

Til uTleie KVM
OslO NOrd

Jerikoveien 10 549

stubberudveien 8/ 
Verkseier Furulunds vei 22 100

Tevlingveien 15 1 772

stanseveien 16 250

strømsveien 323 A 4 890

sørum kOmmuNe

lindebergvegen 3 547

Haga Næringspark 1 900

svennerudveien 32 417

FeT kOmmuNe

Heiasvingen 80 1 000

løreNskOg kOmmuNe

Fjellhamarveien 52 1 110

Haraldsvei 6 100

solheimsveien 101 2 000

elveveien 26 146

skedsmO kOmmuNe

stillverksveien 1– 9 2 220

rolf Olsens vei 30/32 2 250

lahaugmoveien 1 2 220

Hvamstubben 20 3 000

Tomt gård 791

Nygata 2 201

Industriveien 1 136

lahaugmoveien 1  
– bygg 1 og 36

 
292

Til uTleie KVM
skedsmO kOmmuNe

sanitetsveien 1 1 500

gneisveien 8 4 529

Hvamsvingen 5 5 562

depotgata 20 192

Bølervegen 38 3 490

Industriveien 1 549

strømsveien 66 b 300

strømsveien 76 170

Hvamsvingen 7 983

gunnar randersvei 24 378

skedsmogata 9 110

Industriveien 3 2 054

strømsveien 70 934

Nygata 2 201

strømsveien 48/50 1 486

NITTedAl kOmmuNe

Industriveien 18 1530

masteveien 10 2 068

Brennaveien 20 B 329

ulleNsAker kOmmuNe

Trondheimsveien 82 193

gardermoveien 1 163

Nes kOmmuNe

Folmovegen 6 000

eIdsVOll kOmmuNe

myhrervegen 3 490

Til salgs KVM Pris
skedsmO kOmmuNe:   
strømsveien 77 448 8 525 000,–
strømsveien 79 B 495 8 475 000,–
strømsveien 62 1 934 35 000 000,–

eIdsVOll kOmmuNe:
Industrivegen 57 1 325

kONgsVINger kOmmuNe:
digerudvegen 2 991 7 200 000,–

gJerdrum kOmmuNe:
sentrumsgården /kjøpmannsstredet i Ask 2 239 18 800 000,–

ulleNsAker kOmmuNe:
Hangar Widerøe gardermoen 3 264 40 000 000,–

Nes kOmmuNe:
Haga Næringspark 9 438 32 000 000,–
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