
Real-
nytt

Eiendommer for salg og
lokaler for utleie på Romerike
og i Oslo Nord.

Nr. 03 2022

Oversiktsbilde Lillestrøm
Fotograf: Erik Burås



Det skjer mye spennende i verden om dagen, 
og mye av dette skulle vi mer enn gjerne vært 
foruten. Til tross for stor global uro er det 
gledelig å se at farten øker forsiktig igjen i 
kontormarkedet her på Romerike. 

Etter noen rolige pandemi-år i leiemarkedet er det 
særdeles positivt å se at interessen for kontorlokaler 
igjen er økende. Det er størst søkelys på de lokalene  
som har god beliggenhet ved de sentrale knute-
punktene. Avstand til jernbane er spesielt viktig. 

Vi ser at interessen for Lillestrøm by som ny kontor-
destinasjon er noe flere aktører vurderer. Dette gjelder 
også aktører som ikke er etablert på Romerike fra før.  
De neste årene vil det bli mange nye lokaler å velge 
mellom. Utvalget av ledige  arealer pr. i dag er ikke 
det rette til å klare det som etterspørres. Dette gjør at 
leieprisene har fått en forsiktig økning og at interessen 
for nærområdene også er mer i fokus. Med utbyggingen 
av Meierikvartalet og området som kommer ved 
varemessen vil utvalget i Lillestrøm by bli betydelig 
større. I tillegg er det nå bestemt at Oslo Met kommer 
til Lillestrøm. Vi tror at etableringen av skolen sammen 
med tilgang på både leiligheter, kontor- og forretnings-
arealer vil bli en bra kombinasjon for byen.

Transaksjonsmarkedet har så langt i år vært godt. 
Det er mange aktører som har sikret seg flere 
attraktive eiendommer denne våren. Vi er imidlertid 
noe bekymret for presset i rente markedet. Dette 
kommer til å tvinge frem et høyere avkastnings krav 
fra investorene som igjen vil gi lengre beslutnings-
prosesser og trolig også utsettelse av beslutninger.

Eiendommer med høyt fokus på bærekraft og  
bygg som er Breeam-sertifisert er noe som i større 
og større grad etterspørres av både leietakere 
og investorer. Disse byggene oppnår også en 
 gunstigere finansiering av bankene.

Dette er siste utgave av REAL-Nytt før sommerferien.  
Det er fortsatt noen uker igjen til vi tar ferie, så kontakt  
oss gjerne om det er spørsmål vedrørende utleie og 
salg av næringseiendom på Romerike og i Oslo Nord.

En god sommer ønskes, når den tid kommer,  
fra oss i REAL Næringsmegling AS.

Eivind Kjølsvik Aursøy
Næringsmegler MNEF SN  
Daglig leder og Fagansvarlig

Farten øker i leie-
markedet – fokus 
på romerike

Innhold

Lillestrøm kommune
Fossveien 1 s. 3
Trykkeriveien 1 s.4

Eidsvoll kommune
Tormod Knutsens veg 2 og 4 s. 4

Nes kommune
Knattenlia 5A - E s. 5

Sør-Odal kommune
Industrivegen 6 s.5

Til salgs

Oslo kommune
Tevlingveien 15 s. 5

Lillestrøm kommune
Adolph Tidemands gate 20 s. 6
Depotgata 20 s. 6
Hvamsvingen 24 s. 6
Hvamsvingen 5 s. 7
Storgata 16 s. 7
Blakerveien 1020 s. 7
Vestvollveien 32 - 34 s. 8
Roseveien 1 s. 8
Tretjerndalsveien 50 s. 8
Holtveien 101 s. 9

Lørenskog kommune
Solheimveien 62 A s. 9
Per Krohgs vei 1 s. 9

Eidsvoll kommune
Industriveien 44 s. 10
Vognvegen 19 s. 10
Vognvegen 43 s. 10

Nittedal kommune
Rauerskauveien 522 s. 11

Ullensaker kommune
Gardermovegen 6 s. 11

Nes kommune
Folmovegen 52 s. 11

Søk etter lokaler
Magne Landrø AS s. 12

Til leie



Telefon  67 91 76 52
Mobil      908 76 367
Epost     gunhild@real.no

Gunhild Smestad
Næringsmegler MNEF

Telefon  67 91 76 55
Mobil      900 39 300
Epost     eivind@real.no

Eivind Aursøy
Næringsmegler MNEF SN  
Daglig og faglig leder

Telefon  67 91 76 56
Mobil      900 29 707
Epost     rune@real.no

Rune Eide
Eiendomsrådgiver

Telefon  67 91 76 54
Mobil      928 72 303
Epost     morten@real.no

Morten Kim Pedersen
Næringsmegler MNEF

Kontakt oss om det 
er spørsmål om 
transaksjons markedet 
på Romerike og i Oslo 
Nord. Vi har 4 dyktige  
og motiverte lokal
kjente næringsmeglere 
som gjerne stiller opp 
for en prat.

Lillestrøm

Blaker
Fossveien 1
Utviklingstomt: 
ca. 4 450 kvm

• Beliggende i etablert boligområde rett 
ved Blaker togstasjon

• Tidligere brukt til Blaker aldershjem
• P.t. er det ingen drift  i eiendommen, og 

hele bygningsmassen forutsettes revet 
for videre utvikling

• Krav om detaljregulering
• Selger er Lillestrøm kommune
• Prisantydning: kr 31 000 000 + 

omkostninger

Fossveien 1

Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.noTil salgs

Utviklingstomt til 
bolig rett ved siden 
av Blaker stasjon



Råholt
Tormod Knutsens veg 2 og 4
Selges samlet eller 
hver for seg!

• Ny kontorseksjon - 503 kvm 
Årlig leie kr 921 200,-
Takst kr 14,5 mill.

• Næringseiendom m/potensial - 1 056 kvm 
Årlig leie kr 1 492 000,-
Takst kr 19,5 mill.

• Ny parkeringsseksjon – 477 kvm 
Takst kr 2,5 mill.

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

Til salgs i Råholt 
sentrum

Heia/Fetsund
Trykkeriveien 1
Lager: 
ca. 144 kvm

• Sentral beliggenhet kun ca. 
10 min. fra Lillestrøm

• Leveres m/oljeutskiller, kjøre-
port, vannmåler m.m.

• Salg av Heia E 7 AS
• Forventet ferdigstillelse 

høsten 2022
• Bruksrett til egen P-plass
• Prisantydning: kr 3 950 000,- 

(grunnlag eiendomsverdi) Til salgs Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.no

Heia næringspark: 
lagerseksjon under opp-
føring med oljeutskiller

Lillestrøm / Eidsvoll 



Årnes
Knattenlia 5A - E
Bygg: ca. 1 081 kvm
Tomt: ca. 3 564 kvm

• Bygget består av 21 rom og 
4 leiligheter + fellesarealer

• Årlig leieinntekt ca. kr 1 300 000,- 
(fullt utleid)

• Salg av Helse & Sosialbygg Nes AS
• Regulert til frittliggende 

småhusbebyggelse
• Fremtidig potensial til bolig-

utvikling
• Prisantydning: kr 10 000 000,- 

(grunnlag eiendomsverdi) Til salgs Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.no

Tilnærmet fullt 
utleid boligbygg med 
fremtidig potensial

Ca. inndeling 
av tomteareal

Skarnes
Industrivegen 6
Bygg: ca. 7 000 kvm
Tomt: 12 246 kvm

• 3 stk. 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 opp-

graderinger bør/må påregnes Til salgs Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.no

Kombinasjons eiendom 
for produksjon/lager 
m/liten kontordel

Furuset/Alna
Tevlingveien 15
Kontor: 
ca. 275 kvm bta

• Representativt bygg med 
fl otte fellesområder

• Ytterligere tilpasninger 
etter avtale

• Felles kantineløsning
• 2 store møterom i fellesområdet
• Enkel adgang både med bil, 

buss og T-bane
• P-plasser

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.noTil leie

Meget sentral beliggenhet 
inntil E6 med gode 
eksponeringsmuligheter
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Hvam
Hvamsvingen 24
Kontor: ca. 300 kvm
Lager: ca. 111 kvm

• Lyse kontorlokaler m/god 
standard

• Ytterligere tilpasninger etter avtale
• Leies ut samlet til en leietaker
• Mulighet for større kontor-

areal etter avtale
• Heis, ventilasjonsanlegg, 

 solskjerming, fi ber m.m.
• Fri bruk av p-plasser, 

mulighet for el-bil Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.noTil leie

Meget sentral beliggenhet 
med enkel og rask 
adkomst til E6

Lillestrøm
Depotgata 20
Kontor:
90 – 200 kvm

• Gangavstand til sentrum, 
buss og tog

• Lyse lokaler med enkel 
 adkomst via heis

• Lokalene leies ut «as is»
• Mye helserelatert virksomhet 

i bygget
• God parkeringsdekning, 

mulighet for p-garasje
• Ledig for rask overtakelse Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.noTil leie

Sentral beliggenhet 
med gangavstand til 
Lillestrøm stasjon

Lillestrøm
Adolph Tidemands gate 20
Kontor: 
ca. 241 kvm bta

• Beliggende i 1. etasje, 
rett fra gateplan

• Totalrenovert lokale med 
høy standard

• Mulighet for ytterligere 
tilpasninger

• Gangavstand til tog og buss
• P-plasser kan leies etter avtale
• Ledig for overtakelse 

01.09.2022 Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.noTil leie

Moderne kontorlokale 
rett ved Lillestrøm 
togstasjon

Lillestrøm



Hvam
Hvamsvingen 5
Bygg: 
ca. 1 572 kvm

• Meget god beliggenhet – 
enkel adkomst til E6

• Klargjøring/salgsarealer 
m/tilhørende lager

• Fleksible lokaler som er egnet 
for fl ere typer virksomhet

• Leies ut fortrinnsvis samlet 
til 1 leietaker, men ytterligere 
oppdeling kan vurderes

• God parkeringsdekning

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.noTil leie

Lokaler p.t. tilpasset 
bilvirksomhet - god 
parkeringsdekning

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.noTil leie

Lyse kontorlokaler 
med kort vei til «alt» 
av servicetilbud

Blaker/Armoen
Blakerveien 1020
Kombilokaler: 221 – 637 kvm
Uteareal: inntil ca. 7 000 kvm

• Kun få min. til både Blaker 
og Sørumsand

• 2 separate utleieenheter 
m/god standard

• Høytlager med inntil 
ca. 10 m takhøyde

• Kjøreporter m/direkte innkjøring
• Gode parkerings- og 

utelagrings muligheter
• Oppvarming via fl isfyringsanlegg

Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.noTil leie

Lager, kontor og store 
utearealer – kun 25 min. 
fra Lillestrøm
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Frogner
Tretjerndalsveien 50
Lager: ca. 300 kvm
Kontor: ca. 121 kvm
Uteareal: ca. 300 kvm

• Interntrapp fra lager til kontor 
på mesanin

• Takhøyde lager ca. 5,7 m
• Lyse kontorlokaler med 

god standard
• Adgang til felles vaskehall 

(kun til private biler)
• Området er TV overvåket og 

har automatisk bom
• Ledig for snarlig overtakelse Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.noTil leie

Ausenfjellet næringspark: 
like ved avkjøring RV 171 
og 4 km fra E6/Mokrysset

Skedsmokorset
Vestvollveien 32 - 34
Kontor: ca. 754 kvm
Lager: ca. 253 kvm

• Representativ og moderne 
standard

• Meget gode profi lerings-
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.noTil leie

Moderne kontor-
lokaler sentralt langs 
E6 på Skedsmokorset

Kjeller
Roseveien 1
Kontor: 
ca. 137 - 2 233 kvm

• Beliggende i etablert nærings-
område

• Kan deles på fl ere leietakere
• Mulighet for «skreddersøm»
• Gode profi leringsmuligheter 
• Parkering, sykkelparkering og 

EL-bil ladere tilgjengelig
• Flere veletablerte bedrift er i 

eiendommen
Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.noTil leie

Attraktive kontor-
lokaler få minutter fra 
Lillestrøm sentrum

Lillestrøm



Lørenskog
Solheimveien 62 A
Kontor: 135 – 684 kvm
Lager/kontor: 251 kvm

• I samme bygg som Star Autoco
• Gode profi leringsmuligheter
• Lager/kontor kan deles på 

fl ere leietakere
• Lokalene vil tilpasses leietakere
• P-plasser
• Kort vei til buss

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.noTil leie

Sentral beliggenhet 
nær avkjøring 
RV 159/E6

Karihaugen
Per Krohgs vei 1
Kontor: 
575 kvm

• Sentral beliggenhet på 
Karihaugen

• Kort vei til hele det sentrale 
Østlandsområdet

• Mulighet for tilpasninger
• Eiendom med fokus på 

bærekraft ighet og miljø
• Parkering, sykkelparkering 

og EL-bil ladere tilgjengelig
• Ledig for snarlig overtakelse Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.noTil leie

Kontorlokaler i 
samme bygg som BMI 
Norge AS (tidl. Icopal)

Hvam
Holtveien 101
Næringstomt: 
ca. 3 500 kvm

• Tomt for oppstilling av laste-
biler, maskiner og utstyr 

• Avrettet tomt - grovpukket
• Tomten blir ferdig komprimert 

før overtakelse
• Enkel og god adkomst fra 

Trondheimsveien
• Leies ut fortrinnsvis til en leietaker
• Ledig omgående

Megler Eivind K. Aursøy 900 39 300 eivind@real.noTil leie

Oppstillingstomt 
med kort vei til E6 
på Hvam
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Ørn/Dal
Vognvegen 43
Lager: 273 – 827 kvm
Kontor: 58 – 175 kvm

• Sentralt ved E6 i Ørn Næringspark
• Moderne lager og kontor under 

oppføring
• Idehus Romerike og Eltera 

Romerike har allerede inngått 
leiekontrakt i eiendommen

• Lokalene leveres klare for 
innfl ytting

• Estimert ferdigstillelse 
nov/des 2022 Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.noTil leie

Nye lager og kontor 
med innfl ytting 
nov/des 2022

Ørn/Dal
Industriveien 44
Lager: 
4 108 kvm

• Moderne varmtlager ledig 
fra sommeren 2022

• Eff ektivt lager m/varemottak 
og lite kontor

• Tilnærmet søylefritt m/takhøyde 
ca. 7,2 m

• Rampe og fl ere kjøreporter
• Store utearealer for lagring, 

adkomst og parkering

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.noTil leie

Sentralt langs E6 i 
ØRN Næringspark

Ørn/Dal
Vognvegen 19
Tomt: 
4 057 kvm

• Flat tomt opparbeidet med grus
• Tilpasset for å tåle tung belastning
• Uttak for strøm m/god kapasitet
• Uttak for vann, avløp og til-

kobling til fi ber
• Mulighet for oppsetting av 

midl. bygg
• Årlig leie kr 350 000,- 

Megler Gunhild Smestad 908 76 367 gunhild@real.noTil leie

Tomt til leie 
sentralt ved E6 i 
Ørn næringspark

Eidsvoll



Jessheim
Gardermovegen 6
Kontor-/forretnings-
lokale: 351 kvm

• Totalt 8 cellekontor og 1 lager
• Leies ut samlet
• Sentralt beliggende i 

Jessheim sentrum!
• Lokale med høy standard
• Gode profi leringsmuligheter
• Kort vei til buss og tog
• God parkeringsdekning (gratis)

Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.noTil leie

«Sundbytunet» – 
med fokus på kvalitet 
og tradisjoner

Årnes
Folmovegen 52
Lager: 
ca. 1 000 – 4 532 kvm
Kontor: ca. 1 035 kvm

• Minste leieareal fra ca. 1 100 kvm
• Høytlager m/ca. 6 m fri takhøyde
• Kjøreporter med hev/senk 

 lasteramper
• Adgang til felles kantine, garde-

rober, dusj, badstue m.m.
• Enkel adkomst og god 

 parkeringsdekning
• Beliggende i etablert nærings-

område ca. 20. min. til Kløft a og E6 Rådgiver Rune Eide 900 29 707 rune@real.noTil leie

God beliggenhet 
rett utenfor Årnes 
sentrum

Rotnes
Rauerskauveien 522
Lager/verksted/kontor: 
ca. 518 kvm

• Fleksibelt lokale med kontor-
del, kjøkken, wc, garderobe 
og lager/verksted

• Mulighet for ytterligere 
 tilpasning

• God strømkapasitet, innlagt fi ber
• Flere veletablerte bedrift er 

i eiendommen
• Parkering rett utenfor

Megler Morten K. Pedersen 928 72 303 morten@real.noTil leie

Kort vei til skytta 
næringspark, Oslo-
grensa, RV4 og E6
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REAL Næringsmegling AS | Hvamstubben 17 |  2013 Skjetten 
Tlf: 67 91 76 50  | E-post: firmapost@real.no | Real.no

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.

Real Næringsmegling AS er en totaltilbyder av næringsmeglingstjenester, enten dette dreier seg om utleie av lokaler, salg av eiendommer, 
eiendomsaksjeselskaper, og/eller andre selskaper som eiere av næringseiendom.

Område:  Fortrinnsvis Lillestrøm kommune langs hovedfartsvei.
Profi leringsmulighet mot tett trafi kkert 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: 
Rifl ebane (lengde 60–110 meter): 500–600 kvm
Pistolbane (lengde 30–40 meter): 500–600 kvm
Taktisk skyting: 500–600 kvm

Parkering:  20-60 stk. p-plasser.

Honorar:  Oppdragsgiver dekker meglers honorar.

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.

Kongsvinger

Alna

Grorud

Lørenskog

Asker

Fetsund

Heia

Lillestrøm

Kjeller flyplass

Skedsmokorset

Frogner

Leirsund

Ask
Sørum

Gjerdrum

Jessheim

Sand

Kløfta

Neskollen 

Vormsund

Råholt

Røykenvik

OSLO

E 16

170

170

Aursmoen

Sørumsand

Strømmen
Norges Varemesse

Nannestad

Skytta

Årnes

Dal/Ørn

Eidsvoll

Minnesund

Eidsvoll verk

Gardermoen

Oslo Lufthavn

Kirkenær

Harestua

Brandbu

E 6

E 6

Bjørkelangen


