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Første kvartal er passert og vi har hatt en av de mest 
solfylte påskene i «manns minne». Det går mot  
lengre og lysere dager. Spørsmålet nå er om det ser 
like lyst ut i markedet for næringseiendommer?

Vi har registrert at det det hittil i år er gjennomført 
færre transaksjoner enn for tilsvarende periode i fjor. 
For Romerike sin del er vår oppfatning at dette skyldes 
et for lite utbud av eiendommer. Den generelle usikker- 
heten som råder rundt finansiering, med varsel om 
stigende renter, har så langt påvirket vårt marked i 
svært liten grad. Det er fortsatt god etterspørsel, men 
alt for få næringseiendommer å tilby investorene.

Vi har derfor sterk tro på en fortsatt god utvikling for 
Romerike. Her opplever vi for første gang på mange  
år at leieprisene viser en økt tendens, og at flere  
leietakere søker i vårt område. Økte leiepriser og  
økt etterspørsel bidrar til å holde interessen oppe.  
Derfor tror vi at dette vil oppveie for utsiktene om en 
svak stigning i rentene.

I denne utgaven av bladet presenteres igjen et utvalg 
av hva vi har inne for salg og utleie. Her er det mange 
attraktive eiendommer å velge mellom. Dette enten 
man søker etter lokaler for leie eller ser etter et 
investeringsprosjekt.

Flere objekter er å finne på våre hjemmesider  
www.real.no, så ta gjerne en titt her. 

Vurderes salg eller utleie av næringseiendom så 
leverer vi et salgs- og utleieopplegg som omfatter 
alle detaljer i transaksjonen. Overlates oppdraget 
til oss bistår vi i hele prosessen fra første befaring til 
eiendommen er overlevert.

Kontakt gjerne en av våre næringsmeglere for en 
nærmere prat om din eiendom eller lokale.

Vår nye kollega, Eirik Werner Frøytlog, er kommet 
godt i gang og har løst de fleste av sine oppdrag på sin 
korte tid hos oss. Eiriks betraktninger om markedet 
kan dere lese om på neste side.

Eivind K. Aursøy
Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig

Det går mot lysere tider

Til salgs

Til leie

Innhold

Skedsmo kommune
Stillverksveien 6 s. 4

Eidsvoll kommune
Folkeparken s. 4

Nes kommune
Gamle Kongeveg s. 5

Runnivegen 27 s. 5

Skedsmo kommune
Roseveien 1 s. 5

Industriveien 1 s. 6

Messeveien 8 s. 6

Vestvollveien 32-34 s. 6

Vestvollveien 32-34 s. 7

Strømsveien 47 s. 7

Torvet 5 s. 7

Torvet 6 s. 8

Stillverksveien 1 s. 8

Hvamsvingen 7 s. 8

Kirkegata 3 s. 9

Stillverksveien 6 s. 9

Industriveien 25 s. 9

Fetveien 23 s.10

Lørenskog kommune
Solheimsveien 62A s. 10

Skårersletta 60 s. 10

Lørdagsrudveien 2 s. 11

Haneborgveien 93 s. 11 

Industriveien 12 s. 11

Nittedal kommune
Stamveien 1 s. 12 

Destilleriveien 11 s. 12

Brennaveien 4 s. 12 

Ullensaker kommune
Skovly Vest s. 13

Trondheimsvegen 82 s. 13

Brannmannsvegen 2 s. 14

Dyrskuvegen 32 s. 14

Trondheimsvegen 65 A s. 14

Gjerdrumsvegen 5 s. 15

Brages vei 8 s. 15

Tunvegen 17 s. 15

Sørum kommune
Duevegen 13 s. 16

Duevegen 7 s. 16
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I transaksjonsmarkedet har megler Rune Eide solgt 
en spennende kombinasjonseiendom i Brennaveien på 
Skytta i Nittedal til + 50 mill. Interessenter til eiendommen 
har vært alt fra lokale til internasjonale aktører. Blikket 
fra investorer løftes på kjøp av eiendom mot nabo- 
kommuner til Oslo for langsiktige investeringer. Kort vei 
til E6 aksen Gardermoen – Oslo er avgjørende. Beliggenhet, 
beliggenhet, beliggenhet.

Romerike har vært og er preget av en del bedrifter 
som eier sine egne eiendommer. Økt konkurranse på 
drift og spesialisering innenfor sitt segment gjør at flere 
bedriftseiere vurderer mer enn før - «sale-leaseback». 
Vi håper og kunne presentere flere gode «cash-flow» og 
utviklingseiendommer fremover med bakgrunn i dette. 
Følg med!

I lager-/logistikkmarkedet ser vi en økende tendens av 
bedrifter som driver servicevirksomhet, som krever bruk 
av bil i arbeidsdagen, og som således har behov for mye 
parkering søker ut av Oslo. Økt netthandel med utkjøring-/
transport av varer gjør ikke lager-/logistikkeiendommer 
mindre attraktive.  Heldigvis har vi fortsatt industriparker 
på Romerike med god parkeringsdekning.

Lillestrømkonferansen - kontormarkedet? 
REAL Næringsmegling AS og ca. 380 andre deltakere 
innenfor offentlig og privat sektor mot næringslivet  

i Lillestrøm deltok på Lillestrømkonferansen nå rett før 
påske. «Lillestrøm tett på verden» er visjonen fremover. 
Er Lillestrøm tettere på «kontorverden» ? Vi opplever 
mer enn før kontorsøkere fra Oslo som vurderer Lillestrøm. 
Men, fortsatt er det lokale bedrifter på Romerike som 
skifter kontoradresse som er i vesentlig overvekt. 

Det som er positivt er at bedriftene som søker nye 
lokaler på Romerike, og særlig i Lillestrøm, er bedrifter 
som vokser. Videre ser vi også en trend at bosatte på 
Romerike som trer ut av etablerte selskaper med kontor- 
adresse i Oslo, starter opp med lokalt kontorsted på 
Romerike og gjerne da i Lillestrøm.

Boligmarkedet på Romerike forventes nok engang å 
være våryrt. Nyboligprosjektene tikker og går og de 
fleste klarer seg igjennom kravene etter hvert med nok 
forhåndssalg for realisering. Trump klarer nok ikke å  
innføre noen tollsatser på eiendom i Norge så kjøpe-
lysten på investering i eiendom avtar nok ikke med det 
første på Romerike heller. Økt rente ødelegger heller 
ikke for investorer med likviditet=les cash. 
Ha en solfylt vår!

Markedsbetraktninger Romerike pr. april 2018

Brennaveien 4

Eirik W. Frøytlog
Næringsmegler MNEF



Skedsmo / Eidsvoll

Lillestrøm
Stillverksveien 6 

Kontorbygg:
2.182 kvm BTA

  Fullt utleid til NAV  
  Årlig leie kr 4,1 mill
  Utløp leiekontrakt 31.12.2019
  Fleksible lokaler med kontor-
landskap, auditorier, stor-
kjøkken mm.
  12 parkeringsplasser
  Meget sentralt beliggende
  Takst 62 mill

Lillestrøm stasjon

Portalen

Kjedet kontor-/
undervisningsbygg 
v/ Lillestrøm stasjon 

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

Område: Nedre Romerike.

Areal: Ca. 300-400 kvm kontorlokaler.

Spesifikasjoner: Det søkes moderne, fleksible, lyse 
og dynamiske lokaler som inneholder; minimum 10 
cellekontorer, stort møterom, demo-/opplærings-
rom, rom/plass for minilager(ikke service), spise-
rom/kjøkken. Lokalene skal nyttes til kontor og salg 
mot privatkunder og bedri� er, samt opplæring-/
demonstrasjon av produktene. 

Felles kantine er ønskelig.

Annet:

  Gode profileringsmuligheter
  Enkel tilgang for publikum
  Gode kollektivforbindelser
  God-/høy standard

Parkering 
Min. 10 plasser + gjesteparkering.

Leiestart 
Leietaker er fleksibel på overtakelsestidspunkt.

Ta kontakt eller send prospekt/informasjon om 
lokasjoner til: 

Næringsmegler MNEF Eirik W. Frøytlog
Tlf: 913 17 155
e-post: eirik@real.no

Det bemerkes at oppdragsgiver dekker 
meglers honorar.

Somfy ble grunnlagt i 1969 og er et fransk konsern med opprinnelse i den franske regionen Haute Savoie i hjertet av Arve-dalen i Cluses, et viktig område for mekanisk 
industri. Somfy har alltid vært tro mot sine verdier, har ekspandert til over 60 land, og er nå verdensledende på dør og vindusautomatisering til bolig- og nærings-
markedet. Årlig selger selskapet over 110 millioner motorer på verdensbasis. Somfy Gruppen omsetter årlig for nesten 11 milliarder NOK, har 8.000 ansatte og 
ingeniørene i Somfy utvikler årlig 400 patenter.

På vegne av Somfy AS søker vi etter lokaler ca. 400 kvm på Nedre Romerike

SØKEBREV
På vegne av Somfy AS søker vi etter lokaler ca. 400 kvm på Nedre Romerike

Somfy ble grunnlagt i 1969 og er et fransk konsern med opprinnelse i den franske regionen Haute Savoie i hjertet av Arve-dalen i Cluses, et viktig område for mekanisk industri.
Somfy har alltid vært tro mot sine verdier, har ekspandert til over 60 land, og er nå verdensledende på dør og vindusautomatisering til bolig- og næringsmarkedet. Årlig selger selskapet 
over 110 millioner motorer på verdensbasis. Somfy Gruppen omsetter årlig for nesten 11 milliarder NOK, har 8.000 ansatte og ingeniørene i Somfy utvikler årlig 400 patenter.

Ta kontakt eller send prospekt/informasjon om lokasjoner til:
Næringsmegler MNEF Eirik W. Frøytlog
Tlf: 913 17 155, e-post: eirik@real.no

Det bemerkes at oppdragsgiver dekker meglers honorar.

Deres behov er som følger:

Område
Nedre Romerike.

Areal 
Ca. 300-400 kvm kontorlokaler.

Spesifikasjoner: 
Det søkes moderne, fleksible, lyse og dynamiske lokaler som 
inneholder; minimum 10 cellekontorer, stort møterom, demo-
/opplæringsrom, rom/plass for minilager(ikke service), 
spiserom/kjøkken. Lokalene skal nyttes til kontor og salg mot 
privatkunder og bedrifter, samt opplæring-/demonstrasjon av 
produktene. 

Felles kantine er ønskelig.

Annet:
 Gode profileringsmuligheter
 Enkel tilgang for publikum 
 Gode kollektivforbindelser
 God-/høy standard

Parkering 
Min. 10 plasser + gjesteparkering.

Leiestart 
Dagens leieavtale utløper mars 2019, men leietaker er fleksibel 
på overtakelsestidspunkt.

SØKEBREV
På vegne av Somfy AS søker vi etter lokaler ca. 400 kvm på Nedre Romerike

Somfy ble grunnlagt i 1969 og er et fransk konsern med opprinnelse i den franske regionen Haute Savoie i hjertet av Arve-dalen i Cluses, et viktig område for mekanisk industri.
Somfy har alltid vært tro mot sine verdier, har ekspandert til over 60 land, og er nå verdensledende på dør og vindusautomatisering til bolig- og næringsmarkedet. Årlig selger selskapet 
over 110 millioner motorer på verdensbasis. Somfy Gruppen omsetter årlig for nesten 11 milliarder NOK, har 8.000 ansatte og ingeniørene i Somfy utvikler årlig 400 patenter.

Ta kontakt eller send prospekt/informasjon om lokasjoner til:
Næringsmegler MNEF Eirik W. Frøytlog
Tlf: 913 17 155, e-post: eirik@real.no

Det bemerkes at oppdragsgiver dekker meglers honorar.

Deres behov er som følger:

Område
Nedre Romerike.

Areal 
Ca. 300-400 kvm kontorlokaler.

Spesifikasjoner: 
Det søkes moderne, fleksible, lyse og dynamiske lokaler som 
inneholder; minimum 10 cellekontorer, stort møterom, demo-
/opplæringsrom, rom/plass for minilager(ikke service), 
spiserom/kjøkken. Lokalene skal nyttes til kontor og salg mot 
privatkunder og bedrifter, samt opplæring-/demonstrasjon av 
produktene. 

Felles kantine er ønskelig.

Annet:
 Gode profileringsmuligheter
 Enkel tilgang for publikum 
 Gode kollektivforbindelser
 God-/høy standard

Parkering 
Min. 10 plasser + gjesteparkering.

Leiestart 
Dagens leieavtale utløper mars 2019, men leietaker er fleksibel 
på overtakelsestidspunkt.

SØKEBREV
På vegne av Somfy AS søker vi etter lokaler ca. 400 kvm på Nedre Romerike

Somfy ble grunnlagt i 1969 og er et fransk konsern med opprinnelse i den franske regionen Haute Savoie i hjertet av Arve-dalen i Cluses, et viktig område for mekanisk industri.
Somfy har alltid vært tro mot sine verdier, har ekspandert til over 60 land, og er nå verdensledende på dør og vindusautomatisering til bolig- og næringsmarkedet. Årlig selger selskapet 
over 110 millioner motorer på verdensbasis. Somfy Gruppen omsetter årlig for nesten 11 milliarder NOK, har 8.000 ansatte og ingeniørene i Somfy utvikler årlig 400 patenter.

Ta kontakt eller send prospekt/informasjon om lokasjoner til:
Næringsmegler MNEF Eirik W. Frøytlog
Tlf: 913 17 155, e-post: eirik@real.no

Det bemerkes at oppdragsgiver dekker meglers honorar.

Deres behov er som følger:

Område
Nedre Romerike.

Areal 
Ca. 300-400 kvm kontorlokaler.

Spesifikasjoner: 
Det søkes moderne, fleksible, lyse og dynamiske lokaler som 
inneholder; minimum 10 cellekontorer, stort møterom, demo-
/opplæringsrom, rom/plass for minilager(ikke service), 
spiserom/kjøkken. Lokalene skal nyttes til kontor og salg mot 
privatkunder og bedrifter, samt opplæring-/demonstrasjon av 
produktene. 

Felles kantine er ønskelig.

Annet:
 Gode profileringsmuligheter
 Enkel tilgang for publikum 
 Gode kollektivforbindelser
 God-/høy standard

Parkering 
Min. 10 plasser + gjesteparkering.

Leiestart 
Dagens leieavtale utløper mars 2019, men leietaker er fleksibel 
på overtakelsestidspunkt.

SØKEBREV

Eidsvoll/Dal 
Folkeparken

Bygg: Ca. 645 kvm
Tomt: Ca. 1.645 kvm

  Godt vedlikeholdt og 
oppgradert eiendom
  Fullt utleid til Coop Øst SA/
Coop Prix
  Årlig leie ca. kr 844 000,-
  Utløp leiekontrakt 01.11.2023
  Regulering: Bolig, forretning, 
kontor
  Gnr. 88, bnr. 200/50 Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Forretningsbygg 
utleid til Coop ved 

Dal stasjon

Til salgs
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Oppaker
Gamle Kongeveg

Boligtomt:
Ca. 30.858 kvm

  Sentral beliggenhet inntil 
 etablert boligområde
  Salg av Kongeveien Utvikling AS
  Gnr. 136, bnr. 31, 47, 184 og 330 i 
Nes kommune
  Detaljregulering er gjennomført
  Antatt utbyggingsareal på inntil 
ca. 7 000 kvm
  Prisantydning: Kr 13 500 000,- 
(som grunnlag eiendomsverdi)

Tomteområde 
 regulert til bolig– og 
småhusbebyggelse

Til salgs Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Nes
Runnivegen 27

Ledig areal:
Ca. 1.922 kvm

SALG/UTLEIE
  Store lager- og produksjons lokaler
  Meget gode adkomst og 
parkerings forhold
  Ca. 1.922 kvm lager med noe 
kontor står ledig for ny leietaker
  Megler jobber parallelt med salg 
av eiendommen
  Verditakst: Kr 20 800 000,- Til salgs / til leie Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Delvis utleid 
kombinasjons-

eiendom kun 3 min 
fra Årnes sentrum

Kjeller
Roseveien 1

Kontor: 
116 – 780 kvm

  Sentral beliggenhet rett ved 
Åråsen Stadion
  Kan deles i arealer fra ca. 116 kvm
  Felles kantine, møterom og 
auditorium
  Gode profileringsmuligheter
  Kort vei til buss, tog i Lillestrøm
  Leie av p-plasser etter avtale

Meget moderne 
og representative 

kontorlokaler

Til leie Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

 Nes / Skedsmo



Skedsmo

Lillestrøm
Messeveien 8

Uteareal:
Ca. 16.000 kvm

  Sentral beliggenhet i Lillestrøm 
  Kan deles på flere leietakere
  Velegnet til f.eks. containere, 
maskiner, parkering, utelagring 
mm. 
  Leieperiode på inntil ca. 2 år, 
12 mnd. oppsigelsestid 

Planert og gruset 
uteareal like ved 

Norges Varemesse

Til leie Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Skedsmokorset
Vestvollveien 32-34

Kontor:
Fra 261 – 1.314 kvm
  Arealene kan deles på 2 leie-
takere
  Egen kantine og takterrasse
  Meget gode eksponerings-
muligheter 
  Sentral beliggenhet langs E6
  Gunstige felleskostnader
  Kort vei til bussforbindelse

Kontorlokaler med 
representativ og 

moderne standard

Til leie Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Skedsmokorset
Industriveien 1

Kontor:
Fra 45 – 200 kvm BTA

   Beliggende i et etablert 
 industr i område
  Mulighet for lager
  Lokalene kan deles på 2-3 
leietakere
  Tilpasning for leietaker etter avtale
  Godt med p-plasser
  Bedri� skantine i bygget

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

Fine kontor-
lokaler sentralt på 

Skedsmokorset

Til leie



REAL NYTT    NR. 02 2018 7

Skedsmokorset
Vestvollveien 32-34

Lager m/kontor:
Ca. 714 kvm
  Gode profileringsmuligheter ut 
mot motorvei
  Direkte innkjøring via 2 stk. 
kjøreporter
  Takhøyde ca. 3,65 meter
  Kan ikke brukes til bilverksted
  Rikelig med p-plasser
  Kort vei til bussforbindelse

Lager lokale med 
god standard 

langs E6

Til leie Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Skedsmo

Lillestrøm
Torvet 5

Kontor: 
347 kvm BTA

  Beliggende i 3. etasje med utsikt 
mot Solheimsgata
  Arealet leies ut samlet
  Heisadkomst rett utenfor 
lokalet
  Tilpasses leietaker etter avtale
  Kort vei til Lillestrøm togstasjon

Kontorlokaler 
vis-à-vis Lillestrøm 

Torv

Til leie Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Strømmen
Strømsveien 47

Kontor: 
Ca. 200 kvm

  Meget god beliggenhet i 
 Strømmen sentrum
  Representativ standard
  Beliggende i 1. etasje
  Gode profileringsmuligheter
  Gateparkering rett utenfor
  Kort vei til buss og tog

Strømmen 
Storsenter

Støperiveien

Støperiv
eien

Strømsveien

Strømsveien

Sagbruksveien

Sagbruksveien

St
as

jo
ns

ve
ie

n

Strømmen 
Storsenter

Strømmen stasjon

Peppes Pizza

Strømmen 
Sparebank

Hjelpemiddelsentralen 
Akershus

Kun 5 min. gange 
til Strømmen tog-

stasjon - parkering

Til leie Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no



Skedsmo

Skjetten/Hvam
Hvamsvingen 7

Showrom: Ca. 423 kvm
Kontor: Ca. 220 kvm
Lager: Ca. 600 kvm
  Lokalene har god fleksi bilitet og 
arealdisponering
  Gode profilerings muligheter
  Lager leies ikke ut uten 
kontor/showrom
  Kontor/showrom kan leies uten lager
  Flere bruksmuligheter som f.eks. 
lager/kontor, lager/butikk m.m
  Kort vei til bussterminalen 
på Hvam Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Meget representativt show-
rom med lager og kontor 

rett ved E6 på Hvam

Til leie

Lillestrøm
Torvet 6

Kontor: 
1.020 kvm

  Ca. 259 kvm i 3. etasje
  Ca. 761 kvm i 4. etasje
  Lokalene kan leies hver for seg
  Tilpasning av lokaler etter 
nærmere avtale
  Adgang via heis rett utenfor 
lokalene
  Gangavstand til Lillestrøm 
togstasjon 

Lyse kontorlokaler 
med god standard 
på Lillestrøm Torv

Til leie Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Lillestrøm
Stillverksveien 1

Kontor:
225 kvm

  Beliggende ved «inngangen til 
Lillestrøm»
  God og moderne standard
  Ca. 225 kvm BTA beliggende i 
2. etasje
  Felles kjøkken og wc
  Tilpasninger etter avtale
  Ledig senest 1. juni 2018 

Kontorlokaler 
rett ved Lillestrøm 

togstasjon

Til leie Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no
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Lillestrøm
Kirkegata 3 

Kontor:
Fra 10 – 1.800 kvm 
  Meget god beliggenhet i 
Lillestrøm sentrum
  Lyse lokaler med god standard
  Beliggende i 1., 2., 3. og 4. etasje
  Lokalene kan deles på flere 
leietakere
  Tilpasning for leietaker etter 
avtale
  Mulighet til felles kantineløsning

Kontorlokaler kun 
2 min. fra Lillestrøm 

togstasjon

Til leie Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155  eirik@real.no

Skedsmo

Skedsmokorset 
Industriveien 25

Høytlager: 2.286 kvm
Kontor: 316 kvm
  Beliggende i etablert industri-
område med kort vei til E6
  Lyse lokaler med god standard
  Leies fortrinnsvis ut samlet til 
1 leietaker
  9 meter takhøyde i lager
  Adgang via 3 stk. kjøreporter 
med lasteramper
  Overtakelse fra ca. 1. juni 2018
  God parkeringsdekning (gratis) Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Høytlager og 
kontor sentralt på 

Skedsmokorset

Til leie

Lillestrøm 
Stillverksveien 6

Kontor:
Fra 1.000 – 2.000 kvm

  Meget sentralt beliggende 
m/gangavstand til alle 
servicetilbud 
  Fleksible lokaler m/cellekontor, 
åpne kontorlandskap, auditorier, 
storkjøkken mm.
  12 parkeringsplasser
  Ledig fra ca. 01.01.2020

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Kontor/undervis-
ningslokaler ved 

Lillestrøm stasjon

Til leie



Skedsmo / Lørenskog

Lørenskog 
Skårersletta 60

Forretning: 310 kvm
Kontor: 214 kvm
Lager: 276 kvm

  Kan deles på flere leietakere
  Mulighet for leie av enkelt-
kontorer
  Meget gode profilerings muligheter 
  Flere kjente aktører etablert i 
eiendommen
  Kun ca. 12 min med bil til Oslo 
sentrum
  Parkering rett utenfor

Beliggende i 
 populært område 

med stor vekst

Til leie Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Lørenskog
Solheimveien 62 A

Kontor: 130 + 142 kvm 
Lager/kontor: 491 kvm

  I samme bygg som Mercedes 
forhandler Star Autoco
  Gode profileringsmuligheter
  Lager/kontor kan deles flere 
leietakere
  Lokalene vil langt på vei 
tilpasses leietaker
  Mulighet for leie av p-plasser
  Kort vei til buss

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

Sentral beliggen-
het nær avkjøring 

RV 159/E6

Til leie

Kjeller/Hvam  
Fetveien 23

Bygg
Ca. 4.908 kvm
   3-4 minutter fra av-/påkjøring E6 
(Hvam), ca. 5 min. til Lillestrøm
   Godt vedlikeholdt eiendom med 
god standard
  Leies fortrinnsvis ut samlet til 
1 leietaker
  Ca. 1/3 kontor/showrom-ca. 2/3 lager
  Høytlager med fri takhøyde ca. 
5,5 meter
  Gode adkomst- /profilerings- og 
parkeringsmuligheter Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Hel kombinasjons-/
logistikkeiendom - 

kort vei til E6

Til leie
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Lørenskog 
Lørdagsrudveien 2

Kontor
Fra ca. 120 – 262 kvm BTA

  Mulighet for korttidsleie
  Beliggende i 2. etg m/utgang til 
terrasse og hage 
  Mye helserelatert virksomhet 
i bygget 
  Kort vei til Strømmen, avkjøring 
RV 159 mm. 
  6 stk. p-plasser

Representative 
kontor lokaler nær 

Fjellhamar togstasjon

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

Lørenskog

Lørenskog
Haneborgveien 93 

Forretning:
Fra ca. 230 – 1.854 kvm 
  1. etasje: ca. 1 374 kvm 
m/ egen inngang 
  1. etasje: ca. 250 kvm 
(kan  deles), gjerne café o.l
  Bakkeplan: ca. 230 kvm 
m/ egen inngang
  Begge etasjer har inngang fra 
parkeringsplass
  Dagligvareforretning i bygget
  Rett ved siden av Fjellhamar 
togstasjon

Næringslokaler under 
oppføring sentralt på 

Fjellhamar

Til leie

Gjennomgang 
fra Fjellhamar 

stasjon Bakkeplan

1. etasje

Haneborgveien

Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155  eirik@real.no

Lørenskog
Industriveien 12

Lager: Ca. 625 kvm 
Kontor: Ca. 15 – 300 kvm
  Beliggende i veletablert 
industriområde
  Enkel adkomst fra E6 / RV159 
på Karihaugen
  Kan deles på inntil 2 leie-
takere (felles kjøreport)
  Halve lageret har ca. 5m + 
takhøyde
  Lager leies ikke ut separat
  Gode parkeringsmuligheter
  Kan deles på flere brukere

Lager og kontor - 
rett ved avkjøring 
til E6/Karihaugen

Til leie Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155  eirik@real.no



Nittedal

Hagan
Destilleriveien 11 

Kontor:
129 kvm BTA

  Nærhet til både RV4, FV22 og E6
  Sentralt, men i landlige 
 omgivelser
  God og moderne standard
  Felles kantine, resepsjon/sentral-
bord, treningsrom m.m
  Høy sikkerhet i bygget
  God og gratis parkeringsdekning

Representative 
 kontorer i samme bygg 

som Arcusgruppen

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

Skytta 
Brennaveien 4

Kombinasjonslokaler:
916 kvm BTA

  Umiddelbar nærhet til 
Gjelleråsen og RV4
  Kun ca. 5-6 min til av-/
påkjøring E6 ved Hvam
  1. etg.: Showrom, høytlager, 
garderober m.m
  Takhøyde lager fra 5,7 – 6 meter
  3. etg.: Inndelt med kontorer, 
møterom, kjøkken m.m
  God parkeringsdekning Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Kombinasjons-
lokaler sentralt 

beliggende på Skytta

Til leie

Holum Skog
Stamveien 1

Kontor: Ca. 333 kvm
Lager: Inntil ca. 1.120 kvm

  Meget god standard
  Kun ca. 5 min til av-/påkjøring E6
  Mulig å leie kun kontor
  Adgang til felles kantine, trenings-
rom, resepsjon m.m.
  God parkeringsdekning 
(inkl. uttak for el-bil)
  Andre leietakere: Bladcentralen, 
Power og Alere

Kontorlokale med høy 
standard i Gjelleråsen 

Næringspark

Til leie Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no
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Jessheim
Skovly Vest

Kontor:
Fra 125 – 1.904 kvm BTA

  Representative lokaler i bygg 
under oppføring
  Lokalene tilpasses leietaker etter 
avtale
  Unik beliggenhet i et urbant 
område nær Oslo Lu� havn 
  Gangavstand til tog, buss og Taxi
  Parkering i innendørs p-anlegg
  Meget solid og profesjonell utleier

Kontor 4., 5. og 6. etg.

Kontor, 3. etg.

Jessheim 
Storsenter

Byggetrinn 2 
Kino / Kultur

Byggetrinn 1

Byggetrinn 3
Hotell

Restaurant

Gangbru

Kontor, 1. etg.

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Nye og moderne 
kontorlokaler i 

Jessheim sentrum

Til leie

Område: Jessheim sentrum.

Areal: Ca. 600 kvm forretning/kontor.

Følgende er ønskelig:
   Minimum 100 kvm på gateplan. Øvrige kontorer 
kan ev. ligge i en annen etasje forutsatt god 
kommunikasjon mellom etasjene. 
  Godt synlige lokaler og store vindusflater i arealer 
på gateplan.
  Lyse lokaler med god og moderne standard. 

Parkering:
Ønskelig med 5 - 10 p-plasser.

Leiestart:
Ønsket innflytting ca. 01.09.2020

Ta kontakt eller send prospekt/informasjon om 
aktuelle lokaler til:

Næringsmegler MNEF Gunhild Smestad
Tlf: 908 76 367, e-post: gunhild@real.no

Det bemerkes at oppdragsgiver dekker 
meglers honorar.

DNB Bank og DNB Eiendom er i dag etablert i Gotaasallèn 7 i Jessheim sentrum. De søker nå etter nye lokaler for megleravdelingen og bankvirksomheten i godt 
synlige lokaler i Jessheim sentrum. Både etablerte og nye lokaler er av interesse.

På vegne av DNB Bank ASA søker vi etter ca. 600 kvm forretning/kontorlokaler i Jessheim sentrum

SØKEBREV

 Ullensaker

Jessheim 
Trondheimsvegen 82

Kontor:
Fra ca. 460 – 2.000 kvm
  Moderne kontorbygg over 
fire etasjer
  Ca. 500 kvm i hver etasje
  Lokalene tilpasses leietaker 
etter avtale
  God parkeringsdekning
  Gangavstand til alle 
servicetilbud i sentrum
  Ledig fra ca. 01.12.2018
  Solid og profesjonell eier/utleier

Trondheimsvegen 82

Helsestasjon

HandelsbankenJessheim storsenter

Togstasjon

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Jessheim sentrum: 
fleksible lokaler i 

veldrevet kontorbygg

Til leie



Kløft a
Dyrskuevegen 32

Kontor: 
Ca. 87 kvm BTA

  Beliggende i Klø� a Næringspark
  Velegnet til kontor, showroom, mm
  Tilpasses/inndeles etter avtale
  Beliggende i 2. etg.
  Kort vei til buss, Klø� a sentrum 
og E6
  God parkeringsdekning 

Ledig kontor
Ca. 87 kvm BTA 

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Lyse kontor lokaler 
med gode parkerings-

muligheter

Til leie

Ullensaker

Kløft a sentrum
Trondheimsvegen 65 A

Næringsbygg: 
450 kvm
  Egner seg til: Helserelatert 
 virksomhet, kontor, forretning 
mm. 
  Ca. 25 parkeringsplasser
  Gangavstand til tog, buss, 
butikker og kjøpesenter
  Klø� a Legesenter flytter fra 
eiendommen høsten 2018

Fleksibelt kontor/ 
forretningsbygg i 

Klø� a sentrum

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

Jessheim
Brannmannsvegen 2 

Bygg: Ca. 2.316 kvm
Tomt: Ca. 9.800 kvm

  Sentralt i Jessheim næringspark
  Meget synlig langs hovedfarts-
åren RV174
  Kort vei til sentrum, E6 og Oslo 
Lu� havn
  Fleksible lokaler som kan tilpasses
  Leies ut fortrinnsvis samlet til 
1 leietaker
  Ledig fra 1. januar 2019
   

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.no

Lokaler for stor handel/
verksted/ lager - store 

utearealer

Til leie
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Gardermoen 
Tunvegen 17

Kontor:
Fra ca. 11 - 483 kvm

  Kort vei til Oslo Lu� havn, 
avkjøring E6 og E16

  Lyse kontorlokaler i historisk 
bevaringsverdig bygg

  Veldrevet kulturpark m/flere 
etablerte aktører

  Tilgang til felles toaletter, møterom/
spiserom, kjøkken m.m.

  God parkeringsdekning Megler Eirik Werner Frøytlog 913 17 155 eirik@real.no

Kontorlokaler i 
Gardermoen kulturpark  

- rett bak “the qube”

Til leie

Ullensaker

Kløft a
Gjerdrumsvegen 5

Forretning: Ca 165 kvm 
Lager: Ca 148 kvm

  Arealene kan leies samlet eller 
hver for seg 
  Legesenter, apotek og trenings-
senter i bygget
  Tannlegesenter er under 
etablering
  Gode parkerings- og profilerings-
muligheter
  Kort vei til tog, buss og kjøpesenter

Fleksible lokaler like 
ved Klø� a stasjon

Til leie Rågiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Romerikssenteret

Kløft a stasjon

Gjerd
ru

msv
egen

Gardermoen
Brages vei 8

Kontor: 
362 kvm
  Lyse og representative kontor-
lokaler 
  Beliggende i byggets toppetasje 
(4. etasje)
  Veldrevet kontorbygg m/god 
standard
  God parkeringsdekning
  Kort vei til Oslo Lu� havn, 
 avkjøring E6 og E16

Moderne kontor lokaler 
beliggende i Garder-
moen Business park

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

Frogner
Duevegen 7 

Kontor: 204 kvm
Lager: 131 kvm
  Lokalene kan leies hver for seg
  God og moderne standard
  Sentral beliggenhet i Frogner 
sentrum
  Gangavstand til Frogner 
 togstasjon
  Kundeparkering på senteret 
(tidsbegrenset)
  Mulighet for å leie ansatt-
parkering etter avtale

Flotte kontorlokaler 
sentralt i Frogner 

sentrum

Til leie Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Frogner
Duevegen 13

Forretningslokale: 
Ca. 132 kvm
  Nybygg i Frogner sentrum
  Gode profileringsmuligheter
  Mulighet for skreddersøm etter 
avtale
  Passer godt for handels-
konsepter
  Parkering rett utenfor
  Rett ved togstasjon

Meget sentralt i 
Frogner sentrum

Til leie Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no


