Næringseiendom
Utsendes til 20 000 bedrifter i Rogaland, Agder & Telemark
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Høst 2017

«GOLF TOWER» PÅ FORUS
FLOTT KOMBINASJONSEIENDOM
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Kanalsletta 2

KOMBINASJONSLOKALER
Moseidveien 3

Hvem er vi?
AREAL EIENDOM SØKER

NÆRINGSEIENDOMMER FOR

Tore H. Idland
Tore er daglig leder og medeier i selskapet.
Han har erfaring både fra DnB NOR Eiendom
og tre år som næringsmegler hos Mork & Partners før oppstart av Areal Eiendom i januar
2010. Tore er historiker og i 2007/08 tok han
en Master of Management på BI. I tillegg til
Areal Eiendom har Tore et sterkt engasjement
for sosialt ansvar - noe bedriften preges av.
tore@arealeiendom.no
922 77 888

SALG

Vi merker stor pågang fra kunder som ønsker å investere
i næringseiendom.
Vi er i kontinuerlig dialog med aktører fra hele landet som
ønsker å kjøpe eiendom til eget bruk eller som investeringsobjekt. Interessentene er både små og store aktører
eller større nasjonale og utenlandske investeringsfond
som ønsker å investere i eiendom fra noen få til flere 100
millioner kroner.

Håkon Langseth
Håkon er medeier i selskapet med hovedansvar for salg og utleie av næringseiendom. Han
har lang erfaring med eiendomsmegling fra
DnB NOR Eiendom, Ottesen & Dreyer samt
Eiendomsmegler Vest. Håkon har formell
utdannelse som Eiendomsmegler fra BI
Stavanger.
hakon@arealeiendom.no
922 88 114

Miriam K. Eide
Miriam er utdannet Eiendomsmegler fra BI
og har jobbet tre år med alle typer eiendomsomsetninger hos Aktiv Eiendomsmegling på
Bryne. Miriam er ansatt som faglig leder/oppgjørs ansvarlig.
miriam@arealeiendom.no
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Vi håper at eiere av næringseiendom i regionen som vurderer salg tar kontakt med oss for uforpliktende eiendomsprat.

- Næringseiendom -

Hva gjør vi?

Areal Eiendom AS er en av de ledende næringsmeglingsforetakene
i Rogaland, og har i tillegg et bredt nettverk av samarbeidspartnere
over hele den sørlige delen av landet.
Vår drift er spisset utelukkende mot
næringseiendom. Enten mot salg,
utleie, rådgivning eller utvikling. Vår
hovedressurs for våre klienter er vår
kunnskap om markedet. Vi skaper verdier gjemmon vår ekspertise og erfaring
på følgende områder:
Utleie. Vi bistår med utleie av alle typer
næringseiendom. Utleie har hittil vært
den største delen av vår virksomhet. Vi
løser utleieoppdragene på en dedikert
måte, gjennom kombinasjonen av aktiv
markedsføring og vårt brede nettverk
og kunnskap om markedet.
Transaksjon. Vi bistår i alle faser av transaksjonen; fra innhenting og systematisering av informasjon, markedsføring,
visninger, forhandlinger, due diligence
og til gjennomføring av oppgjør. Vi
arbeider med alle typer og størrelser
næringseiendom. Det være seg kontorbygg, lager/verksted, handel, tomter
og utviklingsprosjekter (inkl. boligutviklingsprosjekter).
Rådgivning. Vi utfører flere typer rådgivning, og skreddersyr etter kundens
behov. Den mest vanlige bistand faller
inn under følgende hovedinndeling:
Søk:
• Gjennom et søkeoppdrag går vi aktivt
ut for å finne et lokale som passer søkers
spesifikke behov. Vi vil gjennomføre et

kvalitativt søk i og utenfor markedet og
gjennom vårt kontaktnett.
• Vi vil med bakgrunn i dette skaffe en
så fullstendig oversikt som mulig over
hvilke alternativer som finnes tilgjengelig på markedet og hvilke av disse som
kan være den beste løsninger basert på
gitte kravspesifikasjon.

“Vår hovedressurs for våre
klienter er vår
kunnskap om
markedet”
• Vi bistår søker gjennom hele prosessen,
fra innhenting av prospekter, befaringer
(med og uten søker), forhandlinger og
utarbeidelse av leieavtaler.
Leietakerrådgivning:
• Vi bistår våre kunder dersom leieavtalen
nærmer seg utløp - eller bedriften vurderer relokalisering eller reforhandling
av leieavtalen.

Leiekontraktsforvaltning:
• Vi tilbyr forvaltning og administrasjon av leieavtaler. Dette innebærer at vi
bistår med å overvåke eiendomsbesitters, eller leietakeres porteføljer, for til
enhver tid å sikre optimale betingelser i
leieavtalene.
Verdivurderinger:
• Vi verdivurderer alle typer næringseiendommer.
• Enkelteiendommer eller porteføljer.
• Eiendomsverdi.
• Leienivåvurdering (dagens marked har
skapt et økende behov for å bistå våre
klienter med å vurdere riktig leienivå).
Utviklingspartner. Vi gir også utviklere
råd under utviklingsprosessen av
næringseiendom. Enten det er handel,
kontor eller kombinasjonslokaler.
Vi kjenner leiemarkedet, og vet hva
det til enhver tid er mest behov for i
leiemarkedet, og hvordan en bør vekte
arealene.
Vi bistår utviklere med å optimalisere,
samt tenkte strategisk før igangsettelse
av byggeprosessen.
Vi bistår også med å leie ut prosjekterte næringsbygg. For å realisere en
utviklingseiendom, trenger utvikleren
kort sagt en tomt, kapital og en leietaker.
Vi bistår med sistnevnte.
Dersom du besitter en tomt eller en uutviklet eiendom - kontakt oss for en prat!

arealeiendom.no
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- Næringseiendom -

1663 KVM KOMBINASJONSBYGG
PÅ FORUS
Moseidveien 3, 4033 Stavanger
For mer informasjon kontakt: Idland - 922 77 888 | Langseth - 922 88 114

FAKTA:
Type lokaler: Kombinasjonsbygg.
Beliggenhet: Moseidveien 3: Ligger i Forus Vest - nært Maersk og APPLY.
Innhold:

1. etasje: Ca. bta. 1 363 verksted.
2. etasje: Ca. bta. 300 kontor fordelt på store og små
kontorer, møterom samt spiserom.
Over syv meter takhøyde.
Utleier kan også gjøre tilpasninger etter leietakers behov.

Parkering:
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God parkeringsdekning på tilhørende tomt.
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- Næringseiendom -

NYERE KONTOREIENDOM
MED MULIGHET FOR
VERKSTED TIL LEIE
Kanalsletta 2, 4033 Stavanger
For mer informasjon kontakt: Idland - 922 77 888 | Langseth - 922 88 114

FAKTA:
Type lokaler: Kombinasjonslokaler med lager / verksted / kontor. Mulighet for
deling i mindre enheter.
Innhold:
1. etasje: Ca. 800 kvm verksted / lager
1. etasje: Ca. 347 kvm. kontor
2. etasje: Ca. 2 000 kvm. kontor
Standard:
Lokalene holder svært høy standard med bla. følgende spesifikasjoner i utvalgte områder :
Nye moderne møbler fra Duba b8 med hev / senk.
Fujitsu portreplikator PR08 og 2 monitorer pr. arbeidsplass.
Møterom inkl. audio / video og Microsoft Livemeeting integrasjon
Fundament for kran.
Kjøre port (høyde ca. 3,39 meter, bredde ca. 3,4 meter).
Høyde ca. 4,2 meter.
Parkering: På eiendommen eller i parkeringshus like ved.

arealeiendom.no
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- Næringseiendom -

1 550 KVM KOMBINASJONSLOKALE - SVÆRT GOD
EKSPONERING - BUTIKK,
KONTOR ELLER LAGER
Hoveveien 46, 4306 Sandnes
For mer informasjon kontakt: Idland - 922 77 888 | Langseth - 922 88 114

FAKTA:
Type lokaler: Kombinasjonslokaler.
Beliggenhet: Svært profilert beliggenhet i Hoveveien, langs motorveien/E39,
nær Sandnes sentrum.
Standard:
Lokalet fremstår som meget attraktivt og har flere anvendelsesmuligheter.
4 meter fri høyde under dragere samt 5 meter under tak.
Kjøreport kan etableres.
Innhold:
Lokalene er nybygget, er i dag uinnredet og kan således enkelt
tilpasses virksomhet som f.eks. butikk, lager, showroom, kontor og
verksted. Det kan også være aktuelt å leie ut et mindre areal.
Parkering: Ca. 20 stk. p-plasser.
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FAKTA:
Type lokale: Produksjon/Industri.
Beliggenhet: Sentral beliggenhet på
Hillevåg.
Innhold:
1. Etasje: ca. 1 100
kvm. Lokalene er på ca. 1
100 kvm. stort område
fordelt på et plan.
Lokalene egner seg godt til
proffbutikk, (nærmeste
nabo er Bygg og Industriverktøy) eller lager/verk
sted.
Tilgang til lasterampe
Garderoberom ca. 80 kvm.
i kjeller er og tilgjengelig
Lokalet er delt opp med ca.
490 kvm. kontor og ca. 700
kvm. lager/produksjon.
Lokalet kan tilpasses.

HILLEVÅG - CA 1 100 KVM
BUTIKK - VERKSTED/ LAGER
Sjøhagen 11, 4016 Stavanger
For mer informasjon kontakt: Idland - 922 77 888 | Langseth - 922 88 114
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FAKTA:
Type lokale: Kombinasjonslokaler.
Beliggenhet: Lokalene ligger svært
sentralt i Godesetdalen
10, ett minutts kjøring til
på- avkjørsel til motorveg.
Innhold:

K1. Etasje: Ca. 241 kvm.
Lokalene består både av
kontor og lager/ verksted
med port.
Lokalene kan tilpasses
leietakers behov.

Parkering:

K6 parkeringsplasser.
To p-plasser i lukket anlegg
og fire på tilhørende tomt.

241 KVM SENTRALT KOMBINASJONSLOKALE PÅ FORUS
Godesetdalen 10, 4034 Stavanger
For mer informasjon kontakt: Idland - 922 77 888 | Langseth - 922 88 114

arealeiendom.no
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- Næringseiendom -

950 KVM BUTIKKLOKALER /
KOMBINASJONSBYGG MED
GOD PROFILERING MOT
BEDRIFTSVEIEN PÅ VIBEMYR
Bedriftsveien 15 A, 4313 Sandnes
For mer informasjon kontakt: Idland - 922 77 888 | Langseth - 922 88 114

FAKTA:
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Type lokale:

Kombinasjonslokaler.

Innhold:

1. Etasje: Ca. 850 kvm. butikk/ verksted.
2. Etasje: Ca. 200 kvm. kontor.
Lokalene kan tilpasses leietakers ønsker.
Takhøyden er ca. 3 meter i første etasje (omkring 3,5 dersom
himling fjernes).
Det er mulighet for å leie noe mindre areal I første etasje.
Mulighet for uteområde.

Parkering:

God parkeringsdekning på tilhørende tomt og utenfor fasade.

arealeiendom.no
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- Næringseiendom -

270 KVM KONTOR
MED GOD PROFILERING
PÅ FORUS TIL LEIE
FAKTA:

Maskinveien 6
4033 Stavanger

FAKTA:
Type lokale: Kombinasjonslokaler.
1. Etasje mot nordvest:
Ca. 225 kvm. kontor/
verksted med kjøreport på 3
meter.
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Innhold:

le
Ti
l

225 KVM VERKSTED/
LAGER MED KONTOR
PÅ FORUS TIL LEIE

ie

For mer informasjon kontakt:
Idland - 922 77 888
Langseth - 922 88 114

Type lokaler: Kontor.
Beliggenhet: Lokalene ligger i Maskinveien - midt på Forus, nært
både kontor og handelsvirksomhet.
Innhold:
2. etasje: Ca. 270 kvm.
Parkering: God parkeringsdekning.

Maskinveien 6
4033 Stavanger
For mer informasjon kontakt:
Idland - 922 77 888
Langseth - 922 88 114

250 KVM KONTOR/
SALGSKONTOR/PROFFBUTIKK - SVÆRT GOD
PROFILERING PÅ FORUS
Maskinveien 6
4033 Stavanger
For mer informasjon kontakt:
Idland - 922 77 888
Langseth - 922 88 114

FAKTA:
Type lokale: Kombinasjonslokaler.
Innhold:

1. etasje: Ca. 250 kvm.

Parkering:

God parkeringsdekning.

arealeiendom.no
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FAKTA:
Type lokale: Kontorlokaler.
Innhold:

4. etg: Ca. 200-1 550
kvm. Kontorer, møterom,
garderober, kjøkken.

Beliggenhet: Eiendommen har meget
sentral beliggenhet i
Sandnes Sentrum i gågata.
Standard:

Næringseiendom som er
bestående av butikker på
gateplan og kontorer
oppover i etasjene.
Tilpasninger etter leietakers ønske og behov.

Parkering:

Parkering i lukket anlegg.

KONTORLOKALER FRA
200-1550 KVM TIL LEIE
Langgata 1, 4306 Sandnes
For mer informasjon kontakt: Idland - 922 77 888 | Langseth - 922 88 114
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FAKTA:
Type lokale: Butikk/handel.
Beliggenhet: Lokalene ligger midt i
Sandnes sentrum.
Amfi Kjøpesenter/kino og
Hotel Recidens på motsatt
side av gaten.
Innhold:

Totalt ca. 377 kvm.
1. etasje: Ca. 188 kvm.
butikk.
2. etasje: Ca. bta. 189 kvm.
kontor/ “salgskontor”.
Lokalene kan leies samlet
eller hver for seg.

Overtagelse: Etter nærmere avtale.

188 KVM BUTIKKLOKALE
OG 189 KVM KONTOR
Julie Egesgt. 10, 4306 Sandnes
For mer informasjon kontakt: Idland - 922 77 888 | Langseth - 922 88 114
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- Næringseiendom -

200 - 2150 KVM
KONTORLOKALER
I SJØKANTEN I
DUSAVIK TIL LEIE
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
For mer informasjon kontakt: Idland - 922 77 888 | Langseth - 922 88 114

FAKTA:
Innhold:

4. etasje: Ca. 810 kvm.
Dette er toppetasjen, med stor inntrukket terrasse rundt hele arealet.
Etasjen kan deles om ønskelig.
Utleier kan tilpasse lokalene etter leietakers behov.
Veldig gode parkeringsforhold.
Felles kantine og treningsrom.
Sentrumsnært, innenfor bomring.
Tilleggsareal: Det er også mulighet for å leie:
1.etasje: Ca. 235 kvm.
2.etasje: Ca. 500 kvm.
Parkering:
God parkeringsdekning på tilhørende tomt.

arealeiendom.no
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- Næringseiendom -

2100 KVM PROFFBUTIKK/
VERKSTED MED SVÆRT
GOD PARKERING I
HILLEVÅG TIL LEIE
Hillevågsveien 99, 4014 Stavanger
For mer informasjon kontakt: Idland - 922 77 888 | Langseth - 922 88 114

FAKTA:
Type lokaler: Produksjon/Industri.
Beliggenhet: Lokalene ligger som nærmeste nabo til blandt annet Midbøe i
Hillevåg.
Innhold:

1. Etasje: ca. 1 780 kvm.
Underetasje: ca. 550 kvm.

Parkering:

God parkeringsdekning på tilhørende tomt.

Overtagelse: Etter nærmere avtale.
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- Næringseiendom -

500-1 000 KVM KONTOR
I TOPP-ETASJE, VED
VIKING STADION
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
For mer informasjon kontakt: Idland - 922 77 888 | Langseth - 922 88 114

FAKTA:
Beliggenhet: Kontorene ligger svært attraktivt til i Hinna Park, få minutter fra
Stavanger sentrum, Sandnes, Forus og Sola flyplass.
Innhold:

Bygg E, 5. etasje (toppetasjen): Hele etasjen utgjør bta. ca. 1 000
kvm. fordelt på 20 kontorer, fire møterom, kjøkken og toaletter.
Etasjen har to innganger og kan naturlig deles i to.
Vi har også følgende muligheter for leie:
BYGG B, andre etasje:
Ca. 250 kvm. To kontorer + stort møterom.
BYGG D, andre etasje:
Ca. 547 kvm. Kontorer, møterom, toaletter og kjøkken.

Parkering:

Mulighet for leie av opptil 47 p-plasser i lukket anlegg.

arealeiendom.no
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- Næringseiendom -

FORUS - NYERE KOMBINASJONSBYGG FRA 1 500
- 5 100 KVM TIL LEIE
Kanalarmen 10, 4033 Stavanger
For mer informasjon kontakt: Idland - 922 77 888 | Langseth - 922 88 114

FAKTA:
Type lokaler: Kombinasjonslokaler.
Beliggenhet: Attraktiv beliggenhet på Forus.
Arealer:
1. etasje: Ca. 1 618 kvm. verksted/lager.
2. etasje: Ca. 1 813 kvm. kontor.
3. etasje: Ca. 1 694 kvm. kontor.
Innhold:
Nyere kombinajonseiendom med gjennomgående høy standard:
Ca. 1 618 kvm. verksted/lager i 1. etasje.
Inngjerdet uteareal med port.
Verkstedslokalene kan deles i mindre enheter
Nyere kontorer i 2. og 3. etasje med høy standard:
Totalt ca. 3 500 kvm. med cellkontorer, møterom, garderober
og kantine.
Kontorene i 2. etasje har direkte adkomst via trapp til verksted/
lager i 1. etasje.
Kontorene kan deles i mindre enheter og kombineres med
verksted/lager lokalene i 1. etasje.
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- Næringseiendom -

VI SØKER FOR IMS - INTERNASJONAL
MATSENTER AS - BUTIKKLOKALE PÅ
CA 1000 KVM I STAVANGER SENTRUM
Sted:

Stavanger sentrum/Østre bydel – men Våland
og andre nærliggende bydeler/områder kan
vurderes.

BTA:

Ca. 1000 kvm.

Type lokaler: Butikklokale.
Ønsket leietid: 10 + 5 + 5 år.
Overtagelse:

Snarest, men senest 1.jan 2019.

arealeiendom.no
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- Næringseiendom -

STØRRE KOMBINASJONSBYGG TIL LEIE I
KRISTIANSAND
Mjåvannsvegen 69, 4628 Kristiansand
For mer informasjon kontakt: Idland - 922 77 888 | Langseth - 922 88 114

FAKTA:
Beliggenhet:
Innhold:

Tomt:
Byggeår:

Eiendommen er plassert på Mjåvann næringsområdet 8 km.
vest for Kristiansand.
Moderne høytlager på ca. 9 000 kvm., tilstøtende lagerhall på ca.
2 200 kvm. og en administrasjonsdel på ca. 1 900 kvm. fordelt
over tre etasjer.
I begge lagerhallene er det en liten kontor- og garderobeavdeling.
Administrasjonsdelen inneholder blant annet resepsjon,
kantine, garderober, cellekontorer, åpne kontorlandskap.
Totalt 13 lasteramper med værhus i tillegg til tre store porter på
bakkenivå i lagerhallene.
Arealene kan deles opp.
Godt med uteareal og gode manøvreringsarealer for varelevering.
Ca. 29 600 kvm.
2007.

For mer informasjon:
Tore H. Idland 		
T: +47 922 77 888
Håkon Langseth
T: +47 922 88 114

E: tore@arealeiendom.no
E: hakon@arealeiendom.no

