


Salgsoppdrag
BNM Realist Næringsmegling AS har kvalifiserte 
medarbeidere som gjennom en årrekke har formidlet salg 
og utleie av fast eiendom. Vi har til enhver tid et bredt tilbud 
av eiendommer til salgs, og vi har kontinuerlig kontakt med 
kjøpere til alle typer næringseiendommer.

Utleieoppdrag
BNM Realist Næringsmegling AS har som et hoved satsings 
område valgt å legge vekt på utleie av næringseiendom. 
Vi har satt oss som mål å bygge opp en av de mest effektive 
databasene for utleie og leie av lokaler i vårt område.
Søk etter lokaler. Registrer selskapets arealbehov i vår 
database. Kontakt oss pr. telefon/e-post. 

Verdivurdering
Fastsettelse av en næringseiendoms markedsverdi inne 
bærer vurdering av en rekke faktorer. De viktigste er:

• Eiendommens størrelse og tilstand
• Leieinntekter og -utgifter
• Beliggenhet/reguleringsforhold
• Leietagere og leiekontraktens innhold
• Eiendommens utviklingspotensiale

Vi holder oss til enhver tid oppdatert på markedspriser i hele 
Østlands området. Dermed vil våre markeds vurderinger alltid 
avspeile et realistiske nivåer.

Konsulentbistand
BNM Realist Næringsmegling AS tilbyr uavhengig 
konsulentbistand i forbindelse med utviklingsprosjekter, 
kontrakts forhandlinger etc. Vår kompetanse og erfaring 
innenfor disse områdene kan synliggjøre en merverdi i 
prosjektet.







BNM Realist Næringsmegling AS har som målsetning å være det foretrukne alternativ når din virksomhet trenger bistand 
fra næringsmegler, enten det gjelder salg, utleie, fremleie eller søk etter næringslokaler. Fra oppstart i 1999 har vi bygget opp 
lang erfaring, et omfattende nettverk og høy kompetanse innenfor næringseiendom. Vår samlede kompetanse, kreativitet 
og brede kontaktnett gjør at vi kan tilby trygghet og de beste løsningene gjennom profesjonell rådgivning.

BNM Realist Næringsmegling AS
Drammen
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Jan Gurrik
Megler/Partner
900 90 161
jg@bnmrealist.no

Pål Gurrik
Megler/Partner 
926 33 874 
pg@bnmrealist.no

Ola Wang
Megler
980 75 703 
ow@bnmrealist.no

Line Torgersen
Megler
958 68 625 
lt@bnmrealist.no

Fredrik A. Haaning
Næringseiendomsmegler 
MNEF 
Daglig leder/Partner
915 20 905
fh@bnmrealist.no

Fredrik Smedaas
Næringseiendomsmegler 
MNEF 
Fagansvarlig/Partner
901 38 053
fs@bnmrealist.no

Lisbeth Groth
Oppgjørs- og 
regnskapsansvarlig
32 25 40 50
lg@bnmrealist.no

Thomas Larsen
Megler
920 11 800
tl@bnmrealist.no

Betty Selbo
Salgssekretær
32 25 40 50
bs@bnmrealist.no

Kontakt oss:
Besøksadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Postadresse: Postboks 9708, Spar Torget Vest, 3010 Drammen
Telefon: 32 25 40 50
Mail: post@bnmrealist.no



Markedet for næringseiendommer i vårt område er sammensatt av flere mindre «regioner» hvor både eiendomsverdiene og 
leieprisene varierer. Våre vurderinger av markedstrender er i stor grad konsentrert om erfaringstall i aksen Lier til Kongsberg. 
Bakgrunn for vurderingene er erfaringstall for utleie og salg av nærings eiendommer i hele området, men vi understreker at 
tallmaterialet kun gir en «pekepinn» om markedspriser og er avhengig av svært mange faktorer for det enkelte utleieobjekt/
eiendom. Tallmaterialet i området er for lite til å kunne utgi en kvalitativ holdbar statistikk.

TRENDER I MARKEDET
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LEIEPRISER PR. KVM. (NOK) SALGSPRISER PR. KVM. (NOK)

MARKEDSKOMMENTAREN OKTOBER 2019
Eiendomsmarkedet er i stadig endring og kravene til 
profesjonalitet hos aktørene som arbeider med salg, utleie 
og rådgiving er økende. På denne bakgrunn valgte Buskerud 
Næringsmegling AS og Realist Næringsmegling AS å slå 
sammen virksomhetene fra og med 1. juli 2019. 

Begge selskapene har vært toneangivende 
næringsmeglerforetak i Drammensregionen i 20 år og 
utfyller hverandre på mange områder både når det gjelder 
kunder, kompetanse og medarbeidere. Det «nye» selskapet 
heter BNM Realist Næringsmegling AS og holder til i lokalene 
hvor Buskerud Næringsmegling AS har vært lokalisert siden 
2005 – Bragernes Torg 6 i Drammen sentrum.

Selskapet har 9 medarbeidere hvorav 7 dedikerte meglere 
som bistår i transaksjons- og utleiemarkedet, med 
leietakerrådgivning og utviklingsbistand. 

BNM Realist Næringsmegling AS samarbeider med Colliers 
International AS i Oslo som er tilknyttet en av verdens største 
næringsmegler-kjeder for å ha større kontakt med det 
nasjonale og internasjonale eiendomsmarkedet.

Vi ser frem til å videreutvikle relasjonene med eksisterende 
kunder og ønsker nye kunder og forbindelser velkommen til 
et godt samarbeid i fremtiden.

BNM REALIST NÆRINGSMEGLING AS SKAL, GJENNOM 
HØY KVALITET, KOMPETANSE OG KREATIVITET, VÆRE 
DET FORETRUKNE VALG AV SAMARBEIDSPARTNER 
NÅR DET GJELDER RÅDGIVNING, SALG OG UTLEIE AV 
NÆRINGSEIENDOM I DRAMMENSREGIONEN.
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Transaksjonsmarkedet i vår region
Det er god aktivitet i transaksjonsmarkedet for tiden.
En hel del næringseiendommer og eiendomsselskaper 
markedsføres på nettsteder og i pressen. I tillegg 
gjennomføres en rekke transaksjoner basert på direkte 
kontakt mellom aktørene i markedet. Avkastningskravet 
(yield) ligger i området 5,5 til 8,5 avhengig av type 
eiendom, beliggenhet, alder, standard og eventuelle 
leieavtalers løpetid og betingelser. Det er stor interesse 
for sentrumseiendommer og lager-/logistikk eiendommer 
utenfor sentrumsområdene. Vi forventer stor aktivitet denne 
høsten og viljen til å møte hverandre på pris mellom selgere 
og kjøpere ser ut til å være større enn på lang tid.

Leiemarkedet i vår region 
Det er god aktivitet i leiemarkedet for tiden.
BNM Realist Næringsmegling AS har inngått flere gode 
leieavtaler med kontorbrukere, restauranter, helsenæringer, 
lager- og produksjonslokaler den siste tiden, og vi ser ingen 
grunn til at denne trenden ikke skal fortsette ut året. 

Det er stabile leiepriser og stort spenn i leieavtalenes løpetid 
fra 3 til 15 år. Svært mange leietakere foretrekker i dag 
relativt korte avtaler på 3 til 5 år. Dette skaper utfordringer 
hvis det er behov for store leietakertilpasninger av lokalene 
fordi avskrivningstiden på investeringene blir kort- og 
dermed blir leieprisen utleier må ha, dertil høy. Alt for 
mange bedrifter ser ikke fordelen ved lengre avtaler både 
av hensyn til leiepris, forutsigbarhet og det faktum at 3 til 5 
år går fort. Vi opplever at leietakere som har inngått korte 
avtaler angrer ved avtalens utløp fordi en lengre avtale 
hadde sikret lavere leiepris i en lengre periode og 
dermed bedret forutsigbarhet.

Det har vært stor usikkerhet knyttet til mulig etablering 
av en bomring i- og rundt Drammen sentrum. En god del 
næringsdrivende har på bakgrunn av dette ønsket en 
lokalisering på utsiden av en slik bomring, men vi merker 
nå at denne usikkerheten er borte i og med at det er fattet 
politiske vedtak om at Buskerudbypakke II likevel ikke blir 
implementert i 2020 som tidligere vedtatt.

Til slutt
Kommune- og fylkestingsvalget 2019 er gjennomført og det 
blir politisk skifte i flere av kommunene i Drammensregionen. 
Det blir interessant å se hvordan dette vil påvirke 
næringslivet og markedet for næringseiendom 
på lengre sikt. 

I nye Drammen kommune (tidligere Drammen-, Svelvik- og 
nedre Eiker kommune) har det nye politiske flertallet blitt 
enige om en politisk plattform med hovedfokus på miljø 
og klima. I dette ligger det en målsetting om å redusere 
klimagassutslipp innenfor den nye kommunens grenser med 
60 % i kommunal sektor og 50 % i privat sektor innen 2030, 
beregnet ut fra utslippstallene i 1990. 
Det skal satses tungt på sykkelveier og lages egen bie-plan 
og biomangfoldsplan for hele kommunen. 
Drammen skal overoppfylle nullvekstmålet i personbiltrafikk 
hvis regjeringen og Stortinget reduserer dagens definisjon 
av dette målet. 
Det skal gjennomføres en svært restriktiv politikk hva gjelder 
å rive bygg med vernestatus som søkes bevart og utviklet. 
Det skal ikke gjennomføres utbygging av boliger eller 
næringsbygg på dyrket mark de neste 4 årene og områder 
med matjord som er avsatt til slike formål i kommuneplanens 
arealdel, der regulering ikke er igangsatt skal tilbakeføres 
til LNF (landbruk-, natur-, fritids formål) ved rullering av 
kommuneplanen.
Det nye politiske flertallet har blitt enige om å opprette et 
næringsutvalg for å stimulere til innovasjon og grunder-
virksomhet.

Hvilke endringer som kommer i Øvre Eiker, Kongsberg, 
Hønefoss osv. er ikke kjent på dette tidspunkt, men det er 
åpenbart at politiske beslutninger kan- og vil ha innvirkning 
på næringslivet og eiendomsmarkedet fremover.

Fredrik A. Haaning
Daglig leder



Salg av portefølje med sentrumseiendommer, Bragernes
Adresse:  Bragernes, Drammen sentrum 
Beliggenhet:  Drammen
Type Eiendom:  Forretning og kontor
Areal bygning:  22.000 m2
Areal tomt:  11.500 m2
Samlet leieinntekt: Ca. NOK 27 mill.

BNM Realist Næringsmegling AS og Colliers International 
AS har på vegne av Fevang AS fått i oppdrag å selge en 
større eiendomsportefølje i Drammen sentrum. Porteføljen 
er konsentrert rundt Bragernes Torg og består av typiske 
sentrumseiendommer med blandet formål forretning 
og kontor.

Oppdraget omfatter salg av 6 selskaper 
med underliggende eiendommer:

1.  Fevang Øvre Torggate AS
2.  Engene Eiendom AS
3.  One step AS
4.  Børre Fevang AS
5.  Erik Børresens Allè 9 AS
6.  Rosen 61 AS

Kontakt: 
Fredrik Smedaas – 901 38 053 – fs@bnmrealist.no 
Jan Gurrik – 900 90 161 – jg@bnmrealist.no
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Tordenskioldsgate 73 A og 75 har en meget attraktiv 
beliggenhet på Strømsø i Drammen med tanke på 
utvikling. Eiendommen som i alle år har huset velkjente 
”Sykkelhjørnet”, er beliggende i aksen mellom Drammen 
jernbanestasjon og Holmenbrua. Kombinasjonseiendom 
med lager/verksted- og butikklokaler som i sin helhet er 
tilpasset ”Sykkelhjørnet`s” virksomhet i første etasje 
samt kjeller. 

Andre etasje består av fire leiligheter som er utleid. 
Opparbeidet eiet tomt på ca. 1.149 m2 som 
benyttes til parkering.

• Etterspurt beliggenhet på Strømsø i Drammen
• Eiendom med utviklingspotensial
• Eiet tomt på 1.149 m2
• Eiendommens bygningsareal utgjør ca. 812 m2 BTA
• Gangavstand til Strømsø Torg og Drammen 
 jernbanestasjon
• Etter nærmere avtale

Kontakt: 
Jan Gurrik – 900 90 161 – jg@bnmrealist.no

«Sykkelhjørnet» Tordenskioldsgate 73A og 75, Strømsø
Adresse:  Tordenskioldsgate 73A og 75 
Beliggenhet:  Drammen
Type eiendom:  Forretning, leiligheter, lager 
Areal bygning:  812 m2
Areal tomt:  1.149 m2
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Gamle Kongevei 111, Drammen
Adresse:  Gamle Kongevei 111, Strømsø
Beliggenhet:  Drammen
Type eiendom:  Kombinasjon bolig/næring
Areal bygning:   773 m2
Areal tomt:  1.112 m2

Kombinasjonseiendom med nærings- og boligseksjoner. 
Salgsobjektet utgjør syv seksjoner i sameiet som totalt 
består av åtte seksjoner. Byggeår oppgitt til 1963. 
Garasjeanlegg til seksjonene 3, 5, 6 og 8. Nåværende 
eier har gjennomført jevnlige oppgraderinger og 
eiendommen fremstår som godt vedlikeholdt. 
Normal god standard på både leiligheter og 
næringsseksjon. Flat delvis opparbeidet felles tomt 
med et samlet tomteareal på 1.112 m2. 
Leieinntekter for 2019 utgjør ca. NOK 1.000.000,-

• Salgsobjektet utgjør 1 næringsseksjon 
 og 6 boligseksjoner
• Det medfølger garasjeplass til 4 av seksjonene.
• Areal bygningsmasse utgjør ca. 773 m2 BTA
• Kort vei til byens hovedveinett
• Samlede leieinntekter for 2019 utgjør 
 ca. NOK 1.000.000,-
• Prisantydning NOK 18.000.000,-

Kontakt: 
Jan Gurrik – 900 90 161 – jg@bnmrealist.no
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Kombinasjonseiendom med lager, verksted og kontorer 
fordelt over 3 etasjer med tillegg av kjeller og frittstående 
garasje. Eiendommen innehar en attraktiv beliggenhet 
på “fjellet” i Holmestrand med fantastisk utsikt over 
Ytre Oslofjord, Vestfold, Buskerud og Østfold. 
Flat opparbeidet eiet tomt med et samlet tomteareal 
på ca. 5.513 m2. 
Området benyttes i hovedsak til parkeringsareal.

• Spennende kombinasjonseiendom i Holmestrand
• Verksted/lager på ca. 580 m2 i eiendommens 1. etg
• Eiet tomt på 5.513 m2.
• Eiendommens areal utgjør ca. 1.945 m2 BTA
• Samlede leieinntekter for 2019: NOK 983.757,-
• Prisantydning NOK 15.000.000,-

Kontakt: 
Jan Gurrik – 900 90 161 – jg@bnmrealist.no

Vesthøyveien 19, Holmestrand
Adresse:  Vesthøyveien 19 
Beliggenhet:  Holmestrand
Type eiendom:  Kombinasjonsbygg 
Areal bygning:  1.945 m2
Areal tomt:  5.513 m2
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Sentralt beliggende kontoreiendom oppført ca. 1710 
(Scheitlie gården) i historisk område vis a` vis Clarion 
Hotel Tollboden. Fullstendig modernisert og tilbygget 
i 1990. En eiendom med «sjel» og hyggelig uteareal i 
«borggården». Eiendommen er i sin helhet 
utleid til Stiftelsen Blå Kors Drammen. 
Bebyggelsen er i verneklasse A.

• Ett av Drammens historiske bygg.
• Profilering mot inngangen til Hotel Tollboden.
• 6 minutters gange til Drammen jernbanestasjon.
• Kort vei til av - / påkjøring E18 på Bangeløkka.
• 3 garasjeplasser.
• Utleid til Stiftelsen Blå Kors Drammen 
• Prisantydning NOK 13.000.000,-

Kontakt: 
Fredrik A. Haaning – 915 20 905 – fh@bnmrealist.no

Tollbugata 46, Strømsø
Historisk sentrumseiendom ved Clarion Hotel Tollboden på Strømsø i Drammen.

Adresse: Tollbugata 46, Strømsø
Beliggenhet:  Strømsø i Drammen
Type eiendom:  Kontoreiendom
Areal bolig:  737 m2 BTA
Areal tomt:  Andel av 597 m2 
 med eksklusiv bruksrett
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• Salgsobjektet utgjør 4 næringsseksjoner og 6 leiligheter
• Rema 1000 leier byggets 1.etg
• Salgsobjektets areal utgjør 1.740 m2 BTA
• Kort vei til hovedveinett og av/-påkjøring E-18
• Samlede leieinntekter for 2019 utgjør ca. NOK 2.800.000,-
• Prisantydning NOK 43.000.000,-

Kontakt: 
Fredrik Smedaas – 901 38 053 – fs@bnmrealist.no

Drammensveien 896, Asker     
Kombinasjonseiendom – næring/bolig

Adresse:  Drammensveien 896, Asker 
Beliggenhet:  Asker
Type eiendom:  Kombinasjon næring/bolig 
Areal bygning:  1.740 m2
Areal tomt:  2.237 m2

• Meget attraktiv beliggenhet sør for Drammen
• Bestående av vaskehall, lager, garasjeanlegg og kontor
• Eiendommen er fullt utleid til 2 leietakere 
• Salg av selskapet Gråterud 1 AS
• Leieinntekter kr. 1.388.400,-
• Prisantydning kr. 22.000.000,-

Gråterudstubben 8, Kobbervikdalen 
Meget attraktiv kombinasjonseiendom.
Adresse:  Gråterudstubben 8, Kobbervikdalen 
Beliggenhet:  Drammen 
Type eiendom: Kombinasjonseiendom
Areal bygning:  1.080 m2 
Areal tomt:  3.208 m2

Kontakt 
Fredrik Smedaas – 901 38 053 – fs@bnmrealist.no
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• Beliggende på Aaserud industriområde i Solbergelva.  

 Attraktiv lokasjon for store og små aktører i ulike bransjer

• Eiet tomt på 1.412 m2

• Vaktmesterleilighet i eiendommens 4. etasje

• Fleksible verksted/lagerarealer i eiendommens 1.etg.

• Leieinntekter for 2019: Ca.NOK 800.000,-

• Prisantydning: NOK 10.900.000,-

Teglverksveien 93, Solbergelva   

Attraktiv kombinasjonseiendom – Aaserud industriområde.
Adresse: Teglverksveien 93, Solbergelva
Beliggenhet:  Nedre Eiker 
Type eiendom:  Kombinasjonseiendom 
Areal bygning:  1.157 m2
Areal tomt:  1.412 m2

• Salgsobjektet utgjør 2 næringslokaler og 3 leiligheter

• Salg av selskap- Eliesonsgate 1 AS

• Salgsobjektets areal utgjør 350 m2 BTA

• Gangavstand til Strømsø Torg og Drammen jernbanestasjon

• Estimerte leieinntekter for 2019: NOK 513.000-

• Prisantydning NOK 10.500.000,-

Eliesonsgate 1, Strømsø   

Sentrumseiendom bolig/næring

Adresse: Eliesonsgate 1, Strømsø
Beliggenhet:  Drammen
Type eiendom:  Kombinasjon næring/bolig
Areal bygning:   350 m2

Kontakt 
Fredrik Smedaas – 901 38 053 – fs@bnmrealist.no
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Jan Gurrik – 900 90 161 – jg@bnmrealist.no
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Tollbugata 57, Strømsø
Kontorseksjon Gyldenløve Brygge
Adresse: Tollbugata 57, Strømsø
Beliggenhet:  Drammen
Type eiendom:  Kontorlokaler
Areal bygning:   82 m2
Areal tomt: Andel av fellestomt

Kontakt 
Fredrik Smedaas – 901 38 053 – fs@bnmrealist.no

• Lokalene er ledig for rask overtakelse
• 1 garasjeplass i garasjekjeller medfølger
• Hyggelig beliggenhet langs elvebredden
• Gangavstand til Strømsø Torg og jernbane
• Inndelt i 2 kontorer og møterom, for øvrig åpent areal
• Seksjonen utgjør et godt utleieobjekt
• Prisantydning NOK 2.200.000,- 

• Arealeffektive kontorer med høy standard
• Eiendommen fremstår moderne og representativ
• Beliggende i eiendommens toppetasje med god utsikt
• Få minutters gange til Bragernes Torg og 7 minutters 
 gange til Drammen jernbanestasjon

Gamle Kirkeplass 7, Bragernes 
Attraktive kontorlokaler i Drammen Park

Adresse: Gamle Kirkeplass 7, Bragernes
Beliggenhet:  Drammen
Type lokale:  Kontorlokaler
Areal:  169 m2

Kontakt 
Thomas Larsen – 920 11 800 – tl@bnmrealist.no

SALG

LEIE
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Eiendommen fremstår som moderne og meget godt 
vedlikeholdt. Fin mulighet for bedrifter som ønsker god 
profilering mot trafikkert vei. Arealene fordeler seg over to 
etasjer; i hovedsak lager med 6 meters takhøyde i første 
etasje og kontorer i første og andre etasje mot Øvre 
Eikervei. Dersom ønskelig kan i underkant av 2.000 m2 
inngjerdet og asfaltert uteareal leies i tillegg.

• Beliggende på Syretårnet Industriområde på 
 Gulskogen i Drammen
• Velholdt kombinasjonseiendom 
• Eiendommen holder høy teknisk kvalitet. 
• Ledig areal utgjør ca. 830 m2 lager og 380 m2 kontor
• Gode profileringsmuligheter mot Øvre Eikervei
• Mulighet for leie av inngjerdet og asfaltert tomteareal
• Gode kommunikasjonsmuligheter i området

Kontakt 
Pål Gurrik – 926 33 874 – pg@bnmrealist.no
Ola Wang – 980 75 703 – ow@bnmrealist.no

Syretårnet 27, Gulskogen   

Spennende kombinasjonslokaler på etablert industriområde til leie!

Adresse: Syretårnet 27, Gulskogen
Beliggenhet:  Drammen
Type lokale:  Lager, logistikk, produksjon, kontor
Areal:  380 – 1.251 m2
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I Eikparken i Kobbervikdalen sør for Drammen sentrum 
skal det nå settes opp et fantastisk profilert nybygg med 
forretningslokaler i 1.etg. og kontorarealer i to etasjer 
over grunnplan. Bygget får en svært attraktiv plassering 
helt inntil forbipasserende E18. Velkjente Stoff&Stil 
AS og Elektrisk Produktion AS har allerede valgt G5 
som sin nye lokasjon! Eikparken består av 11 000 m2 
med kontorer,næringslokaler og lager fordelt på fem 
bygninger, og ligger strategisk til ved E18, enten man skal 
sørover eller til Oslo og Kongsberg. Kort vei til Drammen 
sentrum, jernbane, Flytoget og Drammen havn. Kun en 
times kjøring til to internasjonale flyplasser.
www.eikparken.no.

• Planlagt ferdigstillelse i 2020
• Fantastisk profilering
• Mulighet for lagerarealer opptil 1000 m2 i nabobygg
• Utmerkede parkeringsforhold – inne og ute
• Bygg med svært gode kvaliteter og moderne design
• Kun 7 min fra Drammen sentrum
• Stoff & Stil og Elektrisk Produktion blir øvrige leietakere
• Smakfull og moderne standard på interiørutførelse
• Spennende og attraktivt område med variert næringsliv
• Skreddersøm etter leietakers ønsker og behov

Gråterudveien 5, Kobbervikdalen    

Fantastisk profilert nybygg – Eikparken

Adresse: Gråterudveien 5, Kobbervikdalen
Beliggenhet:  Drammen
Type lokale:  Kontor og lager
Areal:  200 – 800 m2

Kontakt: 
Line Torgersen – 958 68 625 – lt@bnmrealist.no
Thomas Larsen – 920 11 800 – tl@bnmrealist.no

LEIE
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Vi har nå gleden av å kunne presentere muligheten for 
leie av lokaler i nybygg som settes opp som nærmeste 
nabo til KIWI Lerberg. Det bygges nå en meget fleksibel  
og attraktiv eiendom med 2 etasjer, hvor hver av disse 
utgjør ca. 400 m2. 1. etasje har ulike bruksmuligheter og 
kan romme alt fra forretning med lager, til showroom og 
kontor. Her kan alt legges til rette for leietaker innenfor et 
bredt spekter av bransjer. I tillegg er det mulig å etablere 
virksomhet over flere etasjer med enkel sammenkobling 
mellom planene.

• Nybygg med svært gode kvaliteter 
• Attraktivt område med god profilering
• 11.000 biler pr. dag passerer eiendommen
• Forretnings- og kontorlokaler over 2 etasjer
• Utmerkede parkeringsforhold for kunder og ansatte
• Knutepunktbeliggenhet mellom Drammen og Modum
• KIWI Lerberg ligger på nabotomten 
• Planlagt ferdigstillelse høsten 2020
• Meget moderne standard
• Forretning-, kontor-, showroom og kombinasjonslokaler 

Kontakt: 
Line Torgersen – 958 68 625 – lt@bnmrealist.no

Lauvtjernveien 2, Hokksund 
Lokaler i nybygg – nærmeste nabo til KIWI Lerberg i Hokksund!

Adresse:  Lauvtjernveien 2, Hokksund 
Beliggenhet:  Øvre Eiker
Type lokale:  Forretning, kontor, showroom
Areal:  100 – 800 m2

EIENDOMSMAGASINET  I  16

LEIE



I nybygg fra 2017 i Eiker Næringspark har vi nå totalt 
5000 m2 lagerlokaler med lagerkontor til leie. Strøkne 
kombinasjonslokaler av meget god standard – med både 
rampe og kjøreport. Nybygg A stod ferdig i august 2017, 
og siden dette har bl.a. Norsk Jernbanedrift AS og CG 
Trading AS flyttet inn i eiendommen, som totalt utgjør 
ca. 8500 m2. Her tilbys de beste fasiliteter for 
LAGER – PRODUKSJON – INDUSTRI – KONTOR.

• Takhøyde på opptil 8 meter
• Ventilasjon i hele arealet
• Ferdigstilt i 2017
• Få søylerekker
• Lasteramper og romslige kjøreporter
• Svært romslig uteplass
• Rikelig med gratis p-plasser og ladestasjoner for elbil
• Svært gunstige driftskostnader
• Norsk Jernbanedrift og CG Trading er øvrige 
 leietakere i eiendommen
• Meget høy standard
• Flotte lagerkontorer med egne toaletter 
 og kjøkken i 1.etg.

Kontakt: 
Line Torgersen – 958 68 625 – lt@bnmrealist.no

Betongveien 12, Hokksund  
Kombinasjonslokaler fra 2017 i 
Eiker Næringspark - strøkne arealer 
med både lasterampe og kjøreport!

Adresse:  Betongveien 12, Hokksund 
Beliggenhet:  Øvre Eiker
Type lokale:  Lager og kontor
Areal:  500 – 5000 m2
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Kjellstad Næringspark er et moderne og ruvende 
signalbygg med totalt ca. 14.000 m² bestående av kontor, 
lager og showroomslokaler. Leietakere består av 
solide og kunnskapsbaserte virksomheter som ligger 
langt fremme på sine respektive fagfelt. Samtlige arealer 
holder topp moderne standard med morgendagens 
løsninger. Med innovative løsninger i samspill med 
leietakernes behov sikres bedriften optimal kostnads-
balanse ift. den moderne arbeidsplassens stadig 
voksende krav til standard, servicefasiliteter, 
miljøkvaliteter, arealfleksibilitet og vekstmuligheter. 
Ledig areal fra ca. 200 m2 kontor og 
ca. 600 m2 lager/produksjonslokaler.

• Arealeffektive kontor og lagerlokaler tilgjengelig
• Bedriftskantine
• Felles møteromspool, kurs- og konferansefasiliteter
• Kontorhuset Flex
• Trenings - og aktivitetsrom
• Moderne garderober med dusj
• Innendørs sykkelparkering med el-ladingspunkter
• 221 p-plasser med 60 ladestasjoner for elbiler
• Takterrasse med atriumshage
• BREEAM klassifisert næringsbygg med 
 nivåbetegnelsen Breeam very good

Kjellstad Næringspark, Lier   

Flerservice bygg med fantastisk profilering inntil E-18

Adresse: St. Halvards Vei  3, Lier
Beliggenhet:  Lier
Type lokale:  Lager og kontor
Areal:  200 – 1.500 m2

Kontakt 
Ola Wang – 980 75 703 – ow@bnmrealist.no
Pål Gurrik – 926 33 874 – pg@bnmrealist.no
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Hegsbroveien 78, Lierbyen
Forretningslokaler i Elvebredden Park

Adresse: Hegsbroveien 78, Lierbyen
Beliggenhet:  Lier
Type lokale:  Forretning/kontor/showroom
Areal:  100 – 1.000 m2

Kontakt: 
Thomas Larsen – 920 11 800 – tl@bnmrealist.no
Line Torgersen – 958 68 625 – lt@bnmrealist.no

Forretningslokaler i prosjektert eiendom i Lierbyen. 
Eiendommen vil fremstå meget representativ med 
utmerkede parkeringsforhold. 
Leietakere vil kunne være med å tilpasse egne lokaler 
etter ønsker og behov og areal opp til 1.000 m2 kan tilbys. 
Estimert ferdigstillelse Q3 2021. 
Lokalene vil få en meget god standard, og det 
legges vekt på å finne de riktige og mest fleksible 
løsningene for fremtidens areal- og ressursutnyttelse. 
Utleier er opptatt av å skreddersy lokalene for å bidra 
til at bedriften kan optimalisere sin arealbruk. 
Høy teknisk standard.

• Meget god profilering mot Hegsbroveien
• Fleksible arealer som kan deles i 3 enheter
• Gode parkeringsforhold
• 10 min. til Drammen sentrum – 30 min. til Oslo
• Estimert ferdigstillelse tredje kvartal 2021
• Meget god offentlig kommunikasjon med 
 bussholdeplass i umiddelbar nærhet
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Nyere og moderne eiendom oppført i 2008, med 
representative lokaler av meget god standard. 
Eiendommen fremstår godt vedlikeholdt og oppdatert 
med tekniske installasjoner og interiørmessig utførelse. 
Lokalene har tidligere huset blant annet revisjonsfirmaet 
BDO Drammen AS og utgjør totalt ca. 2.800 m2 fordelt 
over 2 etasjer, med hovedsak av kontorarealer i 2. etg 
og lagerarealer i 1. etg. Egen kantine i 2. etg tilrettelagt 
for større bedrifter. For rett leietaker vil det være mulig å 
benytte 1. etg som lager med effektiv kommunikasjon til 
kontorer i 2. etg. 

• Kort vei til av - / påkjøring E18 – Unngå kø!
• Meget god gratis parkeringskapasitet
• Romslig tomt med god manøvreringsplass forenkler 
 varehåndtering.
• Lokalene kan skreddersys etter leietakers ønsker
• Lave fellesutgifter.
• 7 min. fra Drammen sentrum – 25 min. til Oslo
• Andre aktører på eiendommen er PKS Industri, 
 Q-Railing, Elektrisk Produksjon m.fl.
• Gode kommunikasjonsmuligheter i området

Kontakt: 
Ola Wang – 980 75 703 – ow@bnmrealist.no 
Pål Gurrik – 926 33 874 – pg@bnmrealist.no

Kniveveien 31, Knive  

Strøkne og effektive kontor- og 
lagerlokaler. Gratis parkering og lave 
fellesutgifter!

Adresse: Kniveveien 31, Knive
Beliggenhet:  Drammen
Type lokale:  Lager, logistikk, produksjon, 
 industri, kontor
Areal:  200 – 2.800 m2

LEIE
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På Loesmoen industriområde i Hokksund kan vi nå 
tilby unike lager- og produksjonslokaler i tradisjonell og 
meget attraktiv kombinasjonseiendom. Eiendommen er 
bygget med gode kvaliteter og ble i sin tid satt opp for 
Draka Norsk Kabel. Dagens Prysmian Group har fortsatt 
tilhold på andre deler av eiendommen. Utleier kan tilby 
svært romslige arealer med fri takhøyde 6 meter, store 
kjøreporter og svært få søyler. Dette gjør lokalene meget 
fleksible. Mulighet for leie av 2-3 mål uteareal i tillegg. 

• Meget attraktiv industridestinasjon på Loesmoen
•  Arealer fra 600 – 2.500 m2 – fleksibel oppdeling
•  Romslige kjøreporter
•  Meget god takhøyde – opptil 6 meter.
•  Utmerkede parkeringsforhold
•  15 min med bil fra Drammen sentrum, 50 min fra Oslo
•  Tilrettelagt for manøvrering av større kjøretøy 
 på eiendommen
• Øvrige leietakere; Cramo, Hellik Teigen, Fasekonsult 
 og Prysmian Group

Kontakt 
Pål Gurrik – 926 33 874 – pg@bnmrealist.no 
Ola Wang – 980 75 703 –ow@bnmrealist.no

Drammensveien 241 
Unike lager- /produksjonslokaler

Adresse: Drammensveien 241, Øvre Eiker
Beliggenhet:  Øvre Eiker
Type lokale:  Lager, logistikk, produksjon, industri
Areal:  600 – 3.000 m2

LEIE
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Romika Næringspark ligger sentralt til i Lier med enkel 
adkomst fra og til E-18 i et etablert næringsområde. 
Området er attraktivt og har mange næringsaktører 
i området på grunn av sin gode beliggenhet med tanke 
på tilgjengeligheten til E-18. Kort avstand til Asker, Oslo og 
sørover. Aktører med etablering i området: 
ASVO Lier, Bertel O. Steen, Plantasjen, Toyota, Asko, 
Bilia, NCC og TESS AS.

Kjellstadveien 5, Lier  
Attraktive kontorer med svært profilert 
beliggenhet – Romika Næringspark

Adresse: Kjellstadveien 5, Lier
Beliggenhet:  Lier
Type lokale:  Kontor
Areal:  100 – 1.000  m2

Flotte kontorlokaler med god standard. S
tore vindusflater samt bruk av glass delevegger 
gir lyse og trivelige kontorplasser. Lokalene er fleksible og 
kan tilpasses leietaker etter ønske og behov.

• Meget kort vei til av - / påkjøring E18 

• Regulert til lager-, industri- og kontorfunksjoner

• Fleksible lokaler som kan tilpasse til langsiktig leietaker

• Utmerkede gratis parkeringsforhold

• Ventilasjon med kjøling og heis

• Kun 20 minutter til Oslo – 5 minutter til Drammen sentrum

• Fantastisk profilering mot E-18

• Prisgunstig

Kontakt: 
Thomas Larsen – 920 11 800 – tl@bnmrealist.no
Line Torgersen – 958 68 625 – lt@bnmrealist.no

LEIE
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I eiendommen Loe Bruk 9 kan vi nå tilby en unik sjanse 
for leie av meget smakfulle og moderne lokaler i dagens 
hovedkontor for Bergans Fritid. Fleksible lager og 
kontorarealer kan tilpasses og oppgraderes for langsiktige 
leietakere. På denne destinasjonen driver bl.a. Norgips, 
Prysmian Group, Hellik Teigen, OSO m.fl. sin virksomhet. 
Tomteareal på ca. 12 mål tilgjengelig tilhørende 
eiendommen hvorav deler av dette som en frittstående 
tomt.

• Fleksible kombinasjonslokaler fra ca. 300 – 5500 m2
• 7 meter takhøyde
• Lokalene kan skreddersys etter leietakers ønsker
• Moderne kontorlokaler med god teknisk kvalitet
• Del av meget spennende næringsområde 
 på Loesmoen
• 20 minutter fra Drammen sentrum

Kontakt 
Ola Wang – 980 75 703 – ow@bnmrealist.no
Pål Gurrik – 926 33 874 – pg@bnmrealist.no

Loe Bruk 9, Hokksund 
Fleksible og moderne kombinasjonslokaler, som i dag er hovedkontoret for 
Bergans Fritid AS

LEIE

Adresse: Loe Bruk 9, Hokksund
Beliggenhet:  Øvre Eiker
Type lokale:  Lager, produksjon, industri, kontor
Areal: 300 – 5.800 m2
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Drammensveien 185, Liertoppen 
Splitter nye kontorlokaler innredes etter din bedrifts behov!
Adresse: Drammensveien 185, Liertoppen
Beliggenhet:  Lier 
Type lokale:  Kontor 
Areal:  700 m2

• Splitter nye kontorlokaler og plukklager 
• Svært gode parkeringsforhold
• Lokalene innredes etter din bedrifts ønsker og behov 
• Øvrig leietaker er Cooling Partner AS
• Mulighet for 3.parts logistikk og tollager
• Moderne med meget høy standard
• Utmerket profilering

• Splitter nye kontorlokaler
• Svært gode parkeringsforhold – innendørs og utendørs!
• Meget god profilering mot trafikkert vei
• Samlokalisering med Cater AS og Hjemmetjenesten for   
 Lier kommune
• God profilering mot Liertoppen og Gjellebekk 
 handels- og industriområde
• Umiddelbar nærhet til påkjøring E18

Teglverksveien 47, Solbergelva  
Aaserud Industriområde – topp moderne lokaler i nybygg!
Adresse Teglverksveien 47, Solbergelva
Beliggenhet:  Nedre Eiker
Type lokale:  Kontor og plukklager 
Areal:  200 – 700 m2

LEIE

LEIE

Kontakt 
Thomas Larsen – 920 11 800 – tl@bnmrealist.no
Line Torgersen – 958 68 625 – lt@bnmrealist.no

Kontakt 
Line Torgersen – 958 68 625 – lt@bnmrealist.no
Ola Wang – 980 75 703 – ow@bnmrealist.no
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• Rimelige lagerlokaler fra 250 – 700 m2
• Kontorlokaler fra 25 – 575 m2
• Svært rimelig leie
• Meget attraktiv beliggenhet nært til Drammen sentrum
• Gangavstand til Gulskogen jernbanestasjon og senter
• Kort vei til påkjøring sentrale veisystemer
• Meget veldrevet eiendom ved elvebredden

Nedre Eiker vei 10–14, Gulskogen
Lyche Konvoluttfabrikk – lagerlokaler med kontormulighet!
Adresse: Nedre Eiker vei 10-14, Gulskogen
Beliggenhet:  Drammen
Type lokale:  Lager- og kontorlokaler
Areal:  25 – 700 m2

• Meget representative lokaler i Finansgården
• Lokaler over to etasjer som kan deles i mindre enheter
• Parkering i u.etg samt p-hus
• Meget attraktiv beliggenhet ved Bragernes Torg
• Gangavstand til servicetilbud og offentlig kommunikasjon
• Veldrevet eiendom med seriøse leietakere innenfor 
 finans/megling
• Lokalene kan leveres møblert dersom ønskelig

Hauges gate 3–7, Bragernes Torg  
Prime beliggenhet – møblert og med innendørs parkering!
Adresse: Hauges gate 3-7, Bragernes Torg
Beliggenhet:  Drammen
Type lokale:  Kontor
Areal:  200 – 1100 m2

LEIE

LEIE

Kontakt 
Line Torgersen – 958 68 625 – lt@bnmrealist.no
Ola Wang – 980 75 703 – ow@bnmrealist.no

Kontakt 
Line Torgersen – 958 68 625 – lt@bnmrealist.no 
Thomas Larsen – 920 11 800 – tl@bnmrealist.no
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Ringeriksveien 16–20, Lierstranda
Kontor og lagerlokaler i umiddelbar nærhet til E-18!

Adresse: Ringeriksveien 16-20, Lierstranda
Beliggenhet:  Lier 
Type lokale:  Kombinasjonslokaler 
Areal:  173 – 947 m2

• Fleksible kombinasjonslokaler med attraktiv 
 beliggenhet i Kobbervikdalen
• Tiltalende lokaler med høy standard
• God profilering mot E-18
• Umiddelbar nærhet til av/- påkjøring E18
• Andre aktører i området: Erling Sand, 
 Drammen Karosseri, Peri Norge, Friluftsmagasinet
• Gratis parkering for kunder og leietakere

• Fleksible kombinasjonslokaler beliggende på Lierstranda
• Svært gode parkeringsforhold for ansatte og kunder
• Lokalene kan tilpasses til langsiktig leietaker
• Flott profilering mot Ringeriksveien
• Umiddelbar nærhet til av/- påkjøring E18
• Kontorlokaler fra 173 m2 – lagerlokaler fra 774 m2.

Dråpen 16, Kobbervikdalen  
Flotte kombinasjonslokaler med lasterampe og god standard
Adresse: Dråpen 16, Kobbervikdalen
Beliggenhet:  Drammen
Type lokale:  Kombinasjonslokaler 
Areal:  491 m2

LEIE

LEIE

Kontakt 
Ola Wang – 980 75 703 –  ow@bnmrealist.no
Pål Gurrik – 926 33 874 – pg@bnmrealist.no

Kontakt 
Thomas Larsen – 920 11 800 – tl@bnmrealist.no
Line Torgersen – 958 68 625 – lt@bnmrealist.no
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• Skreddersydd kombinasjonsbygg fra 2.000 – 4.000 m2.
• Tomteareal på ca. 9.700 m2 
• Eiendommen er ferdig regulert og byggeklar
• Seriøs og langsiktig utbygger
• Ca. 12 måneders byggetid fra kontrakt er signert
• Kun 22 km til Drammen og 40 km til Oslo
• Umiddelbar nærhet til hovedfartsvei E-134
• Byggehøyde opptil 17,5 meter

Johan Follestads Vei 23, Røyken  

Kombinasjonsbygg skreddersys til leietaker

Adresse: Johan Follestads Vei 23, Røyken
Beliggenhet:  Røyken 
Type lokale:  Lager/industri/logistikk/kontor
Areal:  2.000 – 4.000 m2

• Høytlager-arealer med opptil 7 meter takhøyde
•  Meget god standard både på lager og kontor
•  Funksjonelle og lyse kontorlokaler
•  Mulighet for showroom i deler av kontorlokalene
•  Beliggende i ettertraktet handels og industrimiljø
•  Søylefrie lagerarealer med romslig kjøreport

Syretårnet 41, Gulskogen
Innflytningsklart kombinasjonslokale med bruksvennlig høytlager på 7 meter
Adresse: Syretårnet 41, Gulskogen
Beliggenhet:  Drammen
Type lokale:  Lager og kontor
Areal:  200 – 1.198 m2

LEIE

LEIE

Kontakt 
Ola Wang – 980 75 703 –  ow@bnmrealist.no
Jan Gurrik – 900 90 161 – jg@bnmrealist.no

Kontakt 
Ola Wang – 980 75 703 –  ow@bnmrealist.no
Pål Gurrik – 926 33 874 – pg@bnmrealist.no
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• Kombinasjon av åpne landskap og cellekontorer.

• Meget sentral beliggenhet i Drammen sentrum 

 i et område i utvikling

• Meget god standard med ventilasjon, kjøling og heis

• Mulighet for leie av parkering i umiddelbar nærhet

Engene 18, Bragernes 
Moderne kontorer med topp standard i nyere bygg

Adresse: Engene 18, Bragernes
Beliggenhet:  Drammen
Type lokale:  Kontorlokaler
Areal:  301 m2

Gråterudveien 20, Kobbervikdalen  
Panoramaprofilering mot E-18 i nye og skreddersydde lokaler 

Adresse: Gråterudveien 20, Kobbervikdalen
Beliggenhet:  Drammen 
Type lokale:  Kontorlokaler 
Areal:  170 – 340 m2

• Nybygde kontorer tilbys til din bedrift
• Mulighet for leie av lager i eiendommen
• Fantastisk profileringsmulighet mot E-18
• God parkeringsdekning på tomten
• Leietaker har mulighet til å tilpasse lokalenes utforming   
• Umiddelbar nærhet til av/-påkjøring til E-18

LEIE

LEIE

Kontakt 
Pål Gurrik – 926 33 874 – pg@bnmrealist.no 
Ola Wang – 980 75 703 – ow@bnmrealist.no

Kontakt 
Pål Gurrik – 926 33 874 – pg@bnmrealist.no 
Ola Wang – 980 75 703 – ow@bnmrealist.no
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Industriveien 28, Loesmoen  
Høytlager og kontorlokaler med meget romslig uteareal. 

Adresse: Industriveien 28, Loesmoen
Beliggenhet:  Hokksund 
Type lokale:  Kombinasjonslokaler 
Areal:  700 – 1.200 m2

• Svært sjelden industrieiendom med romslig uteareal.
• Ledig areal: 700-1.200 m2, hvorav ca. 700 m2 
 høytlager og ca. 500 m2 kontor
• Eiendommen holder en god standard og fremstår velholdt
• Svært gode parkerings- og manøvreringsforhold
• Attraktiv beliggenhet i veletablert og aktivt industriområde
• Aktører i bygget: Norgips AS og Norsk Sveiseteknikk AS

• Veletablert beliggenhet i Dalen Næringspark
• Svært gode parkeringsforhold
• Flott utsikt fra kontorene
• Meget enkel adkomst fra Holmestrandsveien
• God profilering mot E-18
• Eiendommen tilbyr kantine, treningstudio og storsal 
 til bruk for leietakerne 

Dansrudveien 75, Kobbervikdalen
Kontor- og kombinasjonslokaler – fasilitert med servicefunksjoner og lagermulighet

Adresse: Dansrudveien 75, Kobbervikdalen
Beliggenhet:  Drammen
Type lokale:  Kombinasjonslokaler 
Areal:  150 – 780 m2

LEIE

LEIE

Kontakt 
Pål Gurrik – 926 33 874 – pg@bnmrealist.no 
Ola Wang – 980 75 703 – ow@bnmrealist.no

Kontakt 
Pål Gurrik – 926 33 874 – pg@bnmrealist.no 
Ola Wang – 980 75 703 – ow@bnmrealist.no
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Nedre Tverrgate 14, Mjøndalen  
Torgkvartalet – splitter nye forretnings- og kontorlokaler

Adresse: Nedre Tverrgate 14, Mjøndalen
Beliggenhet:  Mjøndalen
Type lokale:  Forretnings- og kontorlokaler 
Areal:  95 – 200 m2

Kontakt 
Line Torgersen – 958 68 625 – lt@bnmrealist.no

• Splitter nye lokaler i Bragernes Atrium
• Beliggenhet et steinkast fra Bragernes Torg
• Nærmeste nabo er Nordvik & Partners eiendomsmegling
• Lokalene innredes etter leietakers ønsker og behov
• Meget innbydende med høy standard
• Gjennomgang til Gågaten via atriumspassasjen
• Mulighet for leie av parkeringsplasser

• Nybygde lokaler i Torgkvartalet v/Kiwi og Opdahl Blomster
• Lokalene er i dag 200 m2 – kan deles ned til 95 m2
• Nærmeste nabo er Brun & Blid solsenter
• Gangavstand til servicetilbud og offentlig kommunikasjon
• Meget høy standard utvendig og innvendig
• Gode parkeringsforhold utenfor eiendommen

Nedre Torggate 10, Bragernes   
Bragernes Atrium – nye forretningslokaler på gateplan!
Adresse: Nedre Torggate 10, Bragernes
Beliggenhet:  Drammen
Type lokale:  Forretnings- og kontorlokaler
Areal:  100 – 280 m2

Kontakt 
Line Torgersen – 958 68 625 – lt@bnmrealist.no 
Thomas Larsen – 920 11 800 – tl@bnmrealist.no

LEIE

LEIE
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Rosenkrantzgata 61, Drammen
Veletablert og stadig populær eiendom med fleksibilitet!

Adresse: Rosenkrantzgata 61, Drammen
Beliggenhet:  Drammen
Type lokale:  Forretnings-, lager- og kontorlokaler
Areal:  25 – 700 m2

Kontakt 
Thomas Larsen – 920 11 800 – tl@bnmrealist.no
Ola Wang – 980 75 703 – ow@bnmrealist.no

• Fantastisk profilering mot gjennomfartsåre Rosenkrantzgata 
• Parkering utenfor eiendommen
• Umiddelbar nærhet til påkjøring sentrale veisystemer
• Muligheter for internt bytte av arealer på sikt
• Lager og showroom-lokaler i 1.etg
• God standard, heis til alle etasjer og fleksible arealer

• Nyrenoverte kontorlokaler med høy standard
• Gode parkeringsforhold.
• Beliggende i et av de travleste områdene på 
 Åssiden i Drammen
• God profilering mot trafikkert vei
• Til leietakere med behov for kombinasjonslokaler 
 kan det fristilles ca. 500 m2 høytlager

Ingvald Ludvigsens Gate 14, Åssiden
Lokaler i aktivitets- og behandlingssenter med høy standard
Adresse: Ingvald Ludvigsens Gate 14, Åssiden

Beliggenhet:  Drammen

Type lokale:  Kontor med mulighet for høytlager

Areal:  300 – 800 m2

LEIE

LEIE

Kontakt 
Ola Wang – 980 75 703 –  ow@bnmrealist.no
Pål Gurrik – 926 33 874 – pg@bnmrealist.no
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Industrigata 13, Lierstranda   
Kombinasjonslokaler i svært 
ettertraktet industriområde

Adresse: Industrigata 13, Lierstranda

Beliggenhet:  Lier 

Type lokale:  Kombinasjonslokaler 

Areal:  2.000-4.700 m2

• Moderne kontor- og lagerarealer av god standard

• Attraktiv beliggenhet på Lierstranda

• Øvrike aktører på industriområde; Asko, Tess, Tomra,   

 NorDan, ISS og Bilia

• Høytlager på deler av arealene

• Gode parkeringsforhold

• Umiddelbar nærhet til av/-påkjøring E-18

Kontakt:

Jan Gurrik – 900 90 161 – jg@bnmrealist.no

Ola Wang – 980 75 703 – ow@bnmrealist.no

LEIE
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Schwartz gate 36, 
Strømsø 
Forretnings- og kontorlokaler 
sentralt ved Drammenshallen!

Adresse:  Schwartz gate 36, Strømsø
Type lokale:  Forretning / Kontor
Areal:  65 – 300m2

• Attraktivt beliggende i travelt handelsområde
• Parkering utenfor inngangsparti 
• Mulighet for lager i 1. og u.etg

Kontakt 
Ola Wang – 980 75 703 – ow@bnmrealist.no 
Thomas Larsen – 920 11 800 – tl@bnmrealist.no

Øvre Eiker vei 75, 
Gulskogen 
Coworking – kontorfellesskap 
med parkering

Adresse:  Øvre Eiker vei 75, Gulskogen
Type lokale:  Kontor
Areal:  15 – 400m2

• Høy standard – kontor eller flexiplass
• Alltid første måned gratis – inkl. parkering
• Alle kostnader inkl. fra kr. 1250,- pr. mnd.

Kontakt 
Line Torgersen – 958 68 625 – lt@bnmrealist.no

Vintergata 19, Gulskogen 
Kontor og lager ved Gulskogen senter

Adresse:  Vintergata 19, Gulskogen

Type lokale:  Lager og kontor

Areal:  100 – 436 m2

• Fleksible arealer v/Gulskogen jernbanestasjon

• Kort vei til byens hovedveinett

• Romslige utearealer for varelevering og 

 kunde/ansatte-parkering

Kontakt 

Ola Wang – 980 75 703 – ow@bnmrealist.no

Pål Gurrik – 926 33 874 – pg@bnmrealist.no

LEIE

LEIE

LEIE
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Omstedgata 2, 
Brakerøya
Kontorlokaler med egen takterrasse

Adresse:  Omstedgata 2, Brakerøya
Type lokale:  Kontor
Areal:  100 m2

• Effektive kontorlokaler med egen takterrasse
• Meget gode lysforhold
• God parkeringsdekning for ansatte og kunder

Kontakt 
Ola Wang – 980 75 703 – ow@bnmrealist.no
Pål Gurrik – 926 33 874 – pg@bnmrealist.no

Øvre Eikervei 83, Gulskogen
Moderne kombinasjonslokaler med gode 
profilerings/- og parkeringsmuligheter.

Adresse:  Øvre Eikervei 83, Gulskogen
Type lokale:  Kontor og lager
Areal:  235 – 640 m2

• Beliggende på Syretårnet Industriområde på Gulskogen
• Ledig areal: 235 – 640 m2 hvorav ca. 235 m2 er lager
• Fleksible arealer – kort avstand til byens hovedveinett
• Meget god standard på lokalene

Kontakt 
Ola Wang – 980 75 703 – ow@bnmrealist.no
Pål Gurrik – 926 33 874 – pg@bnmrealist.no

Øvre Måsan 10, Asker
Attraktive kontorlokaler langs E-18

Adresse:  Øvre Måsan 10, Asker

Type lokale:  Kontor

Areal:  150 – 315 m2

• Beliggende med umiddelbar nærhet til av/-påkjøring E-18

• Lyse og trivelige kontorlokaler

• Utmerket parkeringsdekning

• Gode profileringsmuligheter

Kontakt 
Ola Wang – 980 75 703 – ow@bnmrealist.no
Pål Gurrik – 926 33 874 – pg@bnmrealist.no

LEIE

LEIE

LEIE
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