Utsendes til 13 000 bedrifter i Rogaland
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Høst 2019

Skogstøstraen 25

“TASTA BRYGGE”
OPPTIL 6 850 KVM
KONTOR - LAGER/VERKSTED

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.
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

Vi håper at eiere av næringseiendom i regionen som vurderer salg tar kontakt med oss for uforpliktende eiendomsprat.

Håkon er faglig leder og 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

Se alle våre
eiendommer på
arealeiendom.no
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- 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).

kvalitativt søk i og utenfor markedet og Leiekontraktsforvaltning:
gjennom vårt kontaktnett.
• Vi tilbyr forvaltning og administrasjon av leieavtaler. Dette innebærer at vi
• Vi vil med bakgrunn i dette skaffe en bistår med å overvåke eiendomsbesitså fullstendig oversikt som mulig over ters, eller leietakeres porteføljer, for til
hvilke alternativer som finnes tilgjen- enhver tid å sikre optimale betingelser i
gelig på markedet og hvilke av disse som leieavtalene.
kan være den beste løsninger basert på
gitte kravspesifikasjon.
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).

“Vår hovedressurs for våre
klienter er vår
kunnskap om
markedet”

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.

• Vi bistår søker gjennom hele prosessen,
Rådgivning. Vi utfører flere typer råd- fra innhenting av prospekter, befaringer
givning, og skreddersyr etter kundens (med og uten søker), forhandlinger og
behov. Den mest vanlige bistand faller utarbeidelse av leieavtaler.
inn under følgende hovedinndeling:
Leietakerrådgivning:
Søk:
• Vi bistår våre kunder dersom leieavtalen
• Gjennom et søkeoppdrag går vi aktivt nærmer seg utløp - eller bedriften vurut for å finne et lokale som passer søkers derer relokalisering eller reforhandling Dersom du besitter en tomt eller en uutspesifikke behov. Vi vil gjennomføre et av leieavtalen.
viklet eiendom - kontakt oss for en prat!

arealeiendom.no

3

Ti
l

le

ie

- Næringseiendom -

BYGG B
BYGG A
3 125 KVM
KONTOR

3 125 KVM
KONTOR

BYGG C
600 KVM
VERKSTED

“TASTA BRYGGE” - NÆRT SENTRUM
1 043 - 6 250 KVM KONTOR OG
600 KVM LAGER TERRASSE,
SJØUTSIKT, DYPVANNSKAI
Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
For mer informasjon kontakt: Tore H. Idland - 922 77 888 | Håkon Langseth - 922 88 114

Beliggenhet, adkomst
"Tasta Brygge" i Skogstøstraen 25 er en
større kombinasjonseiendom bestående
av kontor, lager/verksted, uteområde og
dypvannskai.
Avstand fra Skogstøstraen 25:
•
3 km. til Torget i Stavanger sentrum
•
4 km. til Dusavika
•
14 km. til Risavika Havn
•
17 km. til Sola flyplass
•
19 km. til Sandnes sentrum
Lager/verksted kan utvides etter avtale.
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Arealer og fordeling per etasje
Eiendommen er på totalt ca. BTA 6 850
kvm. og har følgende arealfordeling:

•
Høy standard i nyrenoverte lokaler
•
Tilpasninger kan gjøres etter avtale
•
Svært god parkeringsdekning
•
Felles kantine i første etasje
•
Bygg A - Ca. bta. 3 125 kvm. fordelt
•
Sjøutsikt
på fire etasjer
•
Terrasse (noen etasjer)
•
Bygg B - Ca. bta 3 125 kvm. fordelt på •
Sjøutsikt
fire etasjer
•
Gode solforhold
•
Bygg C - Ca. bta. 600 kvm.
•
Nyrenoverte garderober
•
Sykkelparkering
Alle etasjer har en rasjonell og naturlig
•
Dypvannskai
fordeling av ganger, resepsjon,
enkeltkontorer, møterom, stillerom,
Kontakt oss for arealfordeling og
kjøkken etc.
tegninger/muligheter!

- Næringseiendom -

FAKTA:
Type lokale
Kombinasjonslokaler
Bruttoareal
6 850 kvm
Tomteareal
10 394 kvm
Oppvarming
Elektrisk
Overtagelse
Etter nærmere avtale

Standard
Meget høy standard.
Omfattende renovert i 2018.
Vei, vann og avløp
Offentlig
Parkering
God parkeringsdekning på
tilhørende tomt
Prisantydning
Etter nærmere avtale

arealeiendom.no
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- Næringseiendom -

"CAMPUSKAMPEN"OPPTIL
1 077 KVM KONTOR I
HØYSTANDARD BYGG
UNDER OPPFØRINGING
Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger
For mer informasjon kontakt: Tore H. Idland - 922 77 888

FAKTA:
Type lokale
Kontor
Bruttoareal
1077 kvm
Tomteareal
8 000 kvm
Overtagelse
Juni 2021
Beliggenhet
1,7 km. til sentrum
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Arealer og fordeling per etasje
På "Campus Kampen" i Misjonsmarka 12 - skal
det oppføres et nytt tilbygg til VID
vitenskapelige Høyskole.
Nybygget blir over tre etasjer + underetasje,
hvorav "VID" Høyskole leier første og andre
etasje samt deler av underetasje.
Tredjeetasjen passer således spesielt godt til
kontor - og undervisningsvirksomhet som kan
dra nytte av dette miljøet - og om ønskelig ta
del i fellesfunksjoner som kantine, bibliotek,
konferanserom etc.
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- Næringseiendom -

854 KVM KONTORLOKALER I TIDLIGERE
"KF SKOLEN" I
MISJONSMARKA 1
Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger
For mer informasjon kontakt: Tore H. Idland - 922 77 888

FAKTA:
Type lokale
Kontor
Bruttoareal
854 kvm
Tomteareal
8 000 kvm
Byggeår
1988
Parkering
Svært god dekning

Arealer og fordeling per etasje
Misjonsmarka 1 er en stor kontoreiendom med
flere ulike leietakere. Det er etablert en intern
"Foaje-cafè" i byggets indre med rikelig plass til
matpakkelunsj og sosiale tilstelninger.
Bygget har også et eget konferanserom og
flere stillerom samt garderober og gode
lagerlokaler i underetasjen. Bygget er oppført i
1988.
Eiendommen er på ca. totalt 3 773 kvm. - og
nåværende leietaker "KF Skolens" del er totalt
ca. BTA 854 kvm. Det er denne delen som blir
ledig for ny leietaker fra juni 2021.

arealeiendom.no
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- Næringseiendom -

BRYNE - 5 600 KVM KONTOR
LAGER/VERKSTED MED
OPPTIL 6 300 KVM
EI
L
N
KA
LF
UTEOMRÅDE TIL LEIE
A
E
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Nordlysvegen 5, 4340 Bryne

For mer informasjon kontakt: Tore H. Idland - 922 77 888

Beliggenhet, adkomst
Nordlysvegen ligger i et etablert
industriområde i Bryne kommune, helt i
grensen til Klepp Kommune.
Gåavstand til jernaben i Bryne sentrum.
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kombinasjonseiendom på totalt 5 600
kvm.

Avstand fra Nordlysvegen 5:
•
15 km. til Sandnes sentrum
•
21 km. til Sola flyplass
•
27 km. til Risavika Havn
•
30 km. til Stavanger sentrum

Produksjonshall:
•
Hall 1 - Ca. bta. 929 kvm. (4,65 meter
takhøyde)
•
Hall 2 - Ca. bta. 967 kvm. (4,65 meter
takhøyde)
•
Hall 3 - Ca. bta. 889 kvm. (3,67 til 6,90
meter takhøyde)
•
Hall 4 - Ca. bta. 288 kvm.

Arealer og fordeling per etasje
Nordlysvegen 5 er en stor

Administrasjonsbygg, kontor, kantine,
garderobe, hall:

arealeiendom.no

•
•
•
•

Kontor m.m. ca. bta. 647 kvm.
Garderobe (ny) ca. bta. 98 kvm.
Hall 1 - Ca. bta. 309 kvm.
Hall 2 - Ca. bta. 217 kvm.

Stålhall:
•
Hall 1 (øst) - Ca. bta. 605 kvm.
•
Hall 2 (midt) - Ca. bta. 411 kvm.
•
Hall 3 (vest) - Ca. bta. 248 kvm.
Opptil 6 300 kvm. uteområde kan leies.
Tilpasning etter leietakers ønske kan
diskuteres.

- Næringseiendom -

IES
FRA
KVM
FAKTA:
Type lokale
Produksjon / industri

Standard
God standard

Bruttoareal
5600 kvm

Oppvarming
Elektrisk

Tomteareal
11 092 kvm

Parkering
God parkeringsdekning

Byggeår
1974 til 2009

Prisantydning
Etter nærmere avtale

Takhøyde
Opptil 7 meter

Overtagelse
Etter nærmere avtale

arealeiendom.no
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- Næringseiendom -

1400 KVM
KOMBINASJONSLOKALER I NYERE
BYGG PÅ KVÅL
Kvålkroken 30, 4323 Sandnes
For mer informasjon kontakt: Tore H. Idland - 922 77 888

FAKTA:
Type lokale
Kombinasjonslokaler
Bruttoareal
1 400 kvm
Standard
Høy standard
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Arealer og fordeling per etasje
1. etasje:
Ca. bta. 501 kvm. verksted:
•
Traverskran (ca. 7 meter til krok)
Ca. bta. 354 kvm. kontor:
•
6 kontorer

Byggeår
2013

2. etasje:
Ca. bta. 403 kvm. kontor
•
13 kontor
•
1 møterom / stort kontor

Takhøyde
Ca. 8 meter

Parkering
25 Parkeringsplasser på tilhørende tomt

arealeiendom.no
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- Næringseiendom -

650 KVM KONTOR MED
PROSJEKTERT
VERKSTED/INDUSTRIHALL - OG UTEOMRÅDE
Vardheivegen 60, 4340 Bryne
For mer informasjon kontakt: Tore H. Idland - 922 77 888

FAKTA:
Type lokale
Kombinasjonslokaler
Bruttoareal
650 kvm
Byggeår
1975
Parkering
God dekning
Uteområde
Mulighet for leie

Arealer og fordeling per etasje
2. etasje:
Ca. bta. 650 kvm. kontor
•
kan tilpasses leietakers behov
1. etasje:
Prosjektert bygg:
• Størrelse tilpasses leietakers behov
• Lokalene er under planlegging, og
leietakere kan således få bli med i
byggeprosessen - og sette sitt særpreg på
lokalene
• Takhøyde opptil 8 meter
• Mulighet for traverskran

arealeiendom.no
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- Næringseiendom -

SJELDEN KOMBINASJONSEIENDOM PÅ CA 550
KVM - 1 550 KVM TOMT,
GODE LEIEINNTEKTER
Bedriftsveien 17A, 4313 Sandnes
For mer informasjon kontakt: Idland - 922 77 888 | Langseth - 922 88 114

FAKTA:
Type lokale
Kombinasjonslokale
Bruttoareal
550 kvm
Eieform
Eier (selveier)
Tomteareal
1 550 kvm (eiet)
Parkering
På egen tomt
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Arealer og fordeling per etasje
Eiendommens tomt er på ca. 1 550 kvm. og har
to bygninger med følgende arealfordeling:
Hovedbygg:
• Ca. bta. 550 kvm. verksted inkl. tilhørende
kontor, sosiale rom og WC.
•
Takhøyde 4,5 under drager.
•
Porthøyde ca. 4 meter og ca. 3,80 meter
•
Ventilasjon Heru 180 (500 kubikk)
Tilbygg:
•
48 kvm. garasjeverksted med tilhørende
"spiserom".
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- Næringseiendom -

561 KVM BUTIKKLOKALE,
MED GOD PARKERING,
SENTRALT PÅ FORUS
Fabrikkveien 17, 4033 Stavanger
For mer informasjon kontakt: Idland - 922 77 888 | Langseth - 922 88 114

FAKTA:
Type lokale
Forretningslokale
Bruttoareal
561 kvm
Byggeår
2000
Prisantydning
Etter nærmere avtale
Standard
Høy standard

Nærområdet
Eiendommen har svært gode adkomstforhold,
med kortvei til E-39 motorvei.
Arealer og fordeling per etasje
1. etasje:
•
Ca. bta. 561 kvm.
Lokalet inneholder en stor åpen salgsflate, med
tilhørende kontorer, møterom, kjøkken og WC.
Lokalet er pr. i dag i bruk av Maske AS, som
driver engrossalg av papir og papirprodukter.

arealeiendom.no
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- Næringseiendom -

344 – 693 KVM BUTIKK/
«SALGSKONTOR»
OVER FLERE ETASJER
I SANDNES SENTRUM
Langgata 30, 4306 Sandnes
For mer informasjon kontakt: Idland - 922 77 888 | Langseth - 922 88 114

FAKTA:
Type lokale
Kontor og butikk
Bruttoareal
344 - 693 kvm
Standard
Høy standard
Beliggenhet
Gågata i Sandnes sentrum
Parkering
Mulighet for parkering
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Arealer og fordeling per etasje
Arealet er på totalt ca. Bta. 693 kvm. og har
følgende arealfordeling:
1. etasje:
• Ca. bta. 130 kvm. butikk
2. etasje:
•
Ca. bta. 214 kvm. butikk/salgskontor
4. etasje:
•
Ca. bta. 214 kvm. kontor
5. etasje
•
Ca. bta. 135 kvm. bontor og butikk
Lokalene kan tilpasses leietakers behov.
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- Næringseiendom -

KIRKEGATEN - 260 KVM
BUTIKKLOKALER MIDT I
STAVANGER SENTRUM
Kirkegaten 29, 4006 Stavanger
For mer informasjon kontakt: Idland - 922 77 888 | Langseth - 922 88 114

FAKTA:
Type lokale
Forretningslokaler
Bruttoareal
260 kvm
Takhøyde
God takhøyde
Standard
Høy standard
Overtagelse
Etter nærmere avtale

Beliggenhet
Midt i Stavanger sentrum, like ved Zara, Urban
og Rolfsen.
Innhold
Totalt ca. bta 260 kvm. med følgende
arealfordeling:
1. etasje:
•
100 kvm. butikk
2. etasje:
•
80 kvm. butikk
3. etasje:
• 80 kvm. lager/kontor

arealeiendom.no
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- Næringseiendom -

SJELDEN MULIGHET - 220
KVM BUTIKK OG KONTORLOKALER MIDT I
STAVANGER SENTRUM
Skagen 7, 4006 Stavanger
For mer informasjon kontakt: Idland - 922 77 888 | Langseth - 922 88 114

FAKTA:
Type lokale
Forretningslokaler
Bruttoareal
370 kvm
Beliggenhet
Midt i sentrum
Standard
God standard
Prisantydning
Etter nærmere avtale
Overtagelse
Etter nærmere avtale

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

Beliggenhet
Stavanger sentrum, like ved Domkirken,
Stavanger Storsenter og Arneageren.
Kirkegata er Stavanger og regionens kanskje
travleste handlegate.
Innhold
Totalt ca. bta 370 kvm. med følgende
arealfordeling:
1. etasje:
220 kvm. butikk/servering
2. etasje:
105 kvm. butikk/servering/kontor
3. etasje:
45 kvm. kontor/lager
Lokalene kan tilpasses leietakers behov.

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

