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Brynsveien 14 

• Presentabel felles resepsjon

• Delikat bedriftsrestaurant

• Forfriskende kaffebar

• Effektivt møteromssenter

• Takterrasse med vidstrakt utsikt

• Parkering i garasjekjeller

• Mulighet for bil-pool  ordning

• Innendørs sykkelparkering

• Moderne sykkelverksted og -vask

• God  eksponering mot  Østen sjøveien
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Brynsveien 14
Ferd Eiendom har ferdigstilt et nytt 
miljøsertifisert kontorbygg i Brynsveien 14 
som sto klart høsten 2019.

Bygget prosjektert for energiklasse A og 
 passivhusstandard.

Nåværende leietakere flyttet inn i perioden 
Q4-19 til Q1-20

Det er fortsatt muligheter for leietakere 
i byggets 4. og 5.etasje som er klar for 
leietaker innredning.



BYGGET
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For at et bygg skal oppnå BREEAM-
NOR stilles det krav til hvilke 
bærekraftige resultater bygget 
oppnår, og ikke til de konkrete 
løsningene som brukes. Dette åpner 
for både innovasjon og nytenkning.

For deg som leietaker betyr det 
at du har tatt et miljøriktig og 
fremtidsrettet valg som gir godt 
inneklima til ansatte og kunder, og 
som bidrar til besparelser med blant 
annet lavere strømforbruk.

Brynsveien 14 har 
miljøsertifiseringen 
Breeam Very Good.



Østensjøveien

Tvetenveien

Nordox

Flisekompaniet

BRYNS
VE I EN
14
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BYGGET

Bydelen er arbeidsplass for hele 
15-20 000 arbeidstakere fordelt på 
ca. 3 000  bedrifter innenfor ulike 
 bransjer, herunder IT, Tele,  Offentlige 
og statlige virksomheter og ulike 
mellomstore konsulentvirksomheter.



Tvetenveien

Airport Innovation, Heidenreich

Atea, Tess

Impact, Utdanningsforbundet

Bryn Brannstasjon,
Vann- og avløpsetaten

Handelsbanken, Netledger

Nemi Forsikring, Rema 1000

HLF, Fenistra, Vitux

Norges Diabetesforbund

NCC, Plandent, Mysoft

Ahlsell Norge

Flisekompaniet

Expoline, Klatreverket

CBA, Tomwill

Xledger, Banqsoft, Ice.net

BELIGGENHET

BRYNS
VE I EN
14
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Området
Inngangen til Helsfyr

Brynsveien 14 ble ferdigstilt i 2019 for første 
leietaker og gradvis frem til 2020 for øvrige 
leietakere. 

Nybygget er tegnet av SJ Arkitekter og er et 
moderne kontorbygg med gjennomprøvde 
 teknologiske løsninger som  ligger helt i forkant. 
Eksisterende kontorbygg er revet og nybygget 
er et positivt tilskudd til trans formasjonen av 
Østensjøveien.



En bydel i transformasjon.

Helsfyr og Bryn gjennomgår en rivende utvikling de neste 
årene. På Helsfyr bygges store kontor- og boligprosjekter, 
Intility Arena står ferdig og nye Vallhall kommer. Området 
vil være ferdig utviklet i 2022-23. På Bryn skal flere 
kontorbygg konverteres til bolig, noe som vil tilføre mer liv 
og forretninger. Langs Østensjøveien vil det bli oppført en 
allé med trær og det planlegges en storstilt oppgradering av 
Brynseng T-banestasjon.

Sporveien har følgende argument for oppgraderingen:
“Bryn-Helsfyr-området er under rask utvikling fra et av 
byens viktigste kunnskaps- og næringsområder til en mer 
levende del av byen der det blir attraktivt både å jobbe, 
bo, leve og oppleve. En viktig suksessfaktor er områdets 
rolle som knutepunkt med byens beste tilgjengelighet via 
effektiv, miljøvennlig transport. T-banestasjonene der fire 
linjer passerer med avganger til og fra sentrum hvert tredje 
minutt spiller en nøkkelrolle”

Hele området er i transformasjon og får en ny giv.

Helsfyr/Bryn
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Handel,  tjenester og 
matopplevelser 
 
Området kan by på  hotell og konferansesenter. 
Eventhallen er et av Oslos største og mest 
fleksible eventlokaler med en kapasitet 
på opptil 900 gjester. Scandic Helsfyr har 
møterom og konferansefasiliteter.

For  handels- og tjenestetilbud kan du blant 
annet besøke Fyrstikk torget for et hyggelig kafè 
eller restaurantbesøk og Bryn senter med blant 
annet Clas Ohlson og flott Meny-butikk. I tillegg 
bygges det stort på Valle med bolig og næring og 
nyheter innen bevertning på bakkeplan.

OMRÅDET 9

En naturopplevelse før jobb?

Akerselvas litt mindre kjente storebror 
-Alnaelva - er byens lengste og har flotte tur- 
og sykkelstier langsmed hele elveløpet. Elven 
renner gjennom Bryn, og fra Brynsveien 14 er 
det kun 4 km til Operaen gjennom uberørt 
urskog, forbi gamle industribygg og over 
hengebruer med mulighet for å støte på både 
rev, grevling og rådyr - midt i byen.

Sportsinteressert?

Initilty Arena stod ferdig høsten 2017. Her kan 
du oppleve elitekamper i fotball. Er du ute etter 
et alternativ til fotball står mulighetene i kø. Du 
kan prøve deg på isen på Valle Hovin, skate ved 
Fyrstikkalleen skatepark, klatre hos Klatreverket 
eller slå et slag golf i simulator.

I tillegg er det et godt utvalg tradisjonelle 
treningssentre i nærheten.



Gangavstand fra Brynsveien 14 til offentlig transport:

Reisetider til Oslo S med ulike transportmidler:

Byens beste
tilgjengelighet

Kampen

Tøyen

Grønland

Grünerløkka

Ensjø

Bryn
Brynseng

Helsfyr

Oslo S

Ring 3

E6

Brynseng
4 min

Sykle
25 min

Helsfyr
5 min

Bryn Stasjon
8 min

Tog fra Bryn Stasjon
4 min

Brynsveien 14

Gå
50 min

Flybuss
5 min

T-bane fra
Brynseng/Helsfyr

8 min

Buss 23, 24
2 min

Bil
8 min

Helsfyr 
Bussterminal

5 min
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For deg som bruker offentlig kommunikasjon til jobben er 
mulighetene mange. 

Til og fra Bryn er det både T-bane med linjene 2, 3 og 4 og togforbindelse til Oslo, 
Asker, Spikkestad og Lillestrøm. Til og fra Helsfyr går nesten alle T-banens linjer 
og det er bussterminal med lokale og regionale busser i tillegg til Flybussen som 
kjører deg til Gardermoen på 36 minutter. Aller nærmeste offentlige transport er 
busslinje 23 til Lysaker og Simensbråten og linje 24 til Fornebu og Brynseng, kun to 
minutter gange fra Brynsveien 14. Med andre ord er Bryn lett tilgjengelig uavhengig 
av transportmiddel.

For deg som sykler

For syklistene er det låst 
sykkelparkering med verksted 
og sykkelvask. Det er selvfølgelig 
også et flott tilhørende 
garderobeanlegg.

Sykkelveinettet til og fra Bryn 
er godt og trygt, og betydelige 
oppgraderinger er gjort de 
seneste årene.



Kampen

Tøyen

Grønland

Grünerløkka

Ensjø

Bryn
Brynseng

Helsfyr

Oslo S

Ring 3

E6

BELIGGENHET
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For deg som kjører bil

Brynsveien 14 ligger innenfor 
bomringen, og sentrum er kun 6-7 
minutter unna med bil.

Parkeringsmulighetene er langt 
bedre enn i sentrum og i Brynsveien 
14 er det også en bil-poolordning 
som leietakerne kan benytte seg av.

Enkel adkomst
og praktisk
bil-poolordning

Intility Arena

Scandic Helsfyr

Fyrstikktorget

Bryn Senter

Nordre Skøyen Hovedgård

Eventhallen

Klatring og golf

Svartdalsparken

Valle Hovin

4 min

5 min



Lokalene - bedriftens viktigste støttespiller

Lokaler og planløsning tilrette legges for en arbeids hverdag i stadig  endring.  Vegger kan flyttes og 
 monteres i løpet av natten og en ny prosjektsone kan stå klart morgenen etter. 

Ventilasjon og temperatur skal gi overskudd til å  tenke de gode  tankene. Felles funksjoner som 
møteromsenter,  resepsjons tjeneste og bedriftsrestaurant gjør hverdagen litt  enklere.

Velkommen inn

1 500 

11 820  1975 
 

Etg.: Arb.pl. Areal: Ledig: Utleid:

6 104-150 2 240 2 200

5 104-150 2 240

4 30-60 2 240 475 1 725

3 45-65 1 385 1 500

2 - 2 004 2 004

1 - 1 714 1 714

Sum 45-515 8 565

6. etg.

5. etg.

4. etg

3. etg.

2. etg.

1. etg

U1. etg.

U2. etg

Kontor

Kontor

Kontor

Bedriftsrestaurant

1. etg. inngang

Ledige kontorlokaler Utleid arealer

Heis

Lager/arkiv

Møteromsavdeling

ARTIUM

Bilparkering og bilpool-ordning
Sykkelparkering med sykkelvask og garderobe

Resepsjon/
Cafè

Takterrasse

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Opp/nedkjøring

til parkering

Utleide arealerLedige kontorlokaler

Totalt ledig areal:1975 kvm BTA.
Antall arbeidsplasser: 15-90 

Arealer er i kvm BTA.
Ledige lager-/arkivlokaler i U1 og U2 fra 50-200 kvm.
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Lokalene kan tilpasses åpent 
kontor landskap eller med 
team- og celle kontorer, med 
tilhørende møte- og stillerom.

Arbeidsplasser er basert på en 
løsning med 50% cellekontorer 
og 50% åpent kontorlandskap. 
Maks  antall arbeidsplasser 
er basert på 100% åpent 
kontorlandskap.

Illustrasjon over:
Illustrasjon av lokalene i 
Brynsveien 14. Lyse, åpne 
arealer med vinduer fra 
gulv til tak.

Øvrig:
Interiørfoto ment som 
inspirasjon.

13LOKALENE



Sentralt plassert felles 
bedriftsrestaurant i plan 3. 

Det serveres variert mat inklusivt 
salatbar og varmretter tilpasset 

brukerne på bygget.

Bilpool-ordning i garasje.

Nyttige fellesfunksjoner
I Brynsveien 14 kan du forvente flotte og funksjonelle løsninger for 
alle byggets leietakere

6. etg.

5. etg.

4. etg

3. etg.

2. etg.

1. etg

U1. etg.

U2. etg

Kontor

Kontor

Kontor

Bedriftsrestaurant

1. etg. inngang

Ledige kontorlokaler Utleid arealer

Heis

Lager/arkiv

Møteromsavdeling

ARTIUM

Bilparkering og bilpool-ordning
Sykkelparkering med sykkelvask og garderobe

Resepsjon/
Cafè

Takterrasse

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Opp/nedkjøring

til parkering

14

Felles sykkelparkering i garasje 
med eget tilhørende spyle/

vaskerom og garderobeanlegg.



6. etg.

5. etg.

4. etg

3. etg.

2. etg.

1. etg

U1. etg.

U2. etg

Kontor

Kontor

Kontor

Bedriftsrestaurant

1. etg. inngang

Ledige kontorlokaler Utleid arealer

Heis

Lager/arkiv

Møteromsavdeling

ARTIUM

Bilparkering og bilpool-ordning
Sykkelparkering med sykkelvask og garderobe

Resepsjon/
Cafè

Takterrasse

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Opp/nedkjøring

til parkering

Sørvendt takterasse med 
utsikt mot fjorden.

Profileringsmuligheter på   
to sider av bygget langs 

Østensjøveien

Felles møteromsavdeling vis 
a vis bedriftsrestauranten. 

Et større møterom med 
kapasitet på 20 deltakere og 

et videokonferanserom.

Utvidet soft-service  leveranse 
på bygget med egen post-

håndtering og café med alle 
rettigheter.

Avfallsrom med
kildesorteringLedig lager/arkivlokaler

Utleide arealerLedige kontorlokaler Fellesområder

FELLESFUNKSJONER 15
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Inngangspartiet sett fra Østensjøveien med innsyn
til resepsjon, lounge og kafé.

RESEPSJONEN 17



HCWC

LAGER

PEIS

arf/sbs

05 - 01 - 01
Dato Målestokk Sign.

Tegn.nr

1:200/ A327.08.18

Anne R. Flåte AS
Interiørarkitekter MNIL

www.arfint.no

ØSTENSJØVEIEN 16

ILLUSTRASJON PROSPEKT
1 ETG. RESEPSJON / CAFÉ

29.08.18 Revidert

Plan 1

Hovedinngang med resepsjon, 
lounge og kafé

RESEPSJON

LOUNGEUTLEID

KAFÉ
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18 Brynsveien 14



AREALENE

RESEPSJON

LOUNGE

KAFÉ
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Når du ankommer Brynsveien 14 via 
hovedinngangen blir du møtt av en 
betjent resepsjon med et trivelig 
venteområde. I loungen er det gode 
sittemøbler, flott gasspeis og et 
tuntre!

Kaféen i første etasje er 
utadrettet og vil bli til glede for 
forbipasserende så vel som for 
leietakerne i bygget.

Rask med deg dagens første kaffe 
eller ta en uformell kundelunsj i 
byggets egen kafé!



20 Brynsveien 14



Eiendommen har et synlig og  innbydende  inngangsparti over to 
 etasjehøyder.  Resepsjon med tuntre, gasspeis og innbydende 

sittegruppe er  etablert i tilknytning til  inngangspartiet.

RESEPSJONEN 21



22 Brynsveien 14



KAFÉEN

Kaféen er åpen for alle og skal skape et hyggelig felles areal.
Kaféen er en del av ankomst- og resepsjonsområdet.
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Plan 3

Bedriftsrestaurant og møteromssenter, 
felles for byggets leietakere

VIDEOKONFERANSE

KONFERANSEROM

BUFFET

BUFFET

KASSE

DRIKKE MM

BRUKT SERVISE

VARM MAT

BRETT

SUPPE

KASSE

24 Brynsveien 14

Bedriftsrestaurant

Lunsjen skal være et avbrekk og gi ny energi til resten av arbeidsdagen. I 
bedriftsrestauranten i Brynsveien 14 skal du kunne lene deg tilbake og senke 
skuldrene. En lun gasspeis, planter og lekkert møblement setter stemningen.

God og sunn mat får du enten du foretrekker noe kaldt eller noe varmt. 

Møteromssenter

I tilknytning til 
bedriftsrestauranten 
er det et stort 
konferanserom med 
plass til 30 stk. og 
videokonferanserom 
til åtte personer.
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Plan 4 

475 kvm kontor

Kontorarealer plan 4

Opptil 23 arbeidsplasser med 
alternativ team-løsning eller 
kombinasjon med cellekontor 
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BRYNSVEIEN 14

MØBLERINGSPLAN
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22

 2
 2
 1

26 Brynsveien 14

Plan 4

475 kvm kontor

Kontorarealer plan 4

Opptil 23 arbeidsplasser med 
alternativ team-løsning eller 
kombinasjon med cellekontor 



arf/sbs

05 - 04 - 04
Dato Målestokk Sign.

Tegn.nr

1:200/ A327.08.18

ØSTENSJØVEIEN 16

ILLUSTRASJON PROSPEKT
4 - 6 ETG. 100% TEAM

29.08.18 Revidert

100% TEAM

ARBEIDSPLASSER I TEAM

STILLEROM
MØTEROM 4 - 6 PLASSER
MØTEROM 8 PLASSER
MØTEROM 12 PLASSER

144
 
 18
  3
  5
  1

Plan 5

2 240 kvm kontor
Planløsning: 100 % team
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Kontorarealer plan 5 
100 % team 

Opptil 90 arbeidsplasser 
5 møterom for 5-8 personer
1 møterom for 12 personer 
12 stillerom 



28 Brynsveien 14  

Luftig utsyn over 
Oslos horisont

Takterrassen er sydvestvendt og 
har sittegrupper og plantekasser. 
Her kan man lufte seg eller ta med 
lunsjen.

Her er det mulighet for å ha 
arrangementer og sammenkomster 
med bevertning.
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Takplan
Felles takterrasse
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T
  

eknisk info 
• Nybygget har gode kvaliteter og følger TEK10-

standarden.
• Teknisk anlegg er utført med moderne løsninger og 

høye virkningsgrader
• Energieffektivt ventilasjonsanlegg basert på  behovsstyring. 
• Oppvarming av kontorer gjøres via ventilasjonsanlegg 

uten behov for plasskrevende radiator løsninger. 
Oppvarming  utenom kjøretid for  ventilasjon 
kompenseres med varmelister i  fasaden.

• Bygget kjøles ved hjelp av en varmepumpe løsning.  
Kontorer kjøles via ventilasjons anlegget. Møterom 
kjøles i tillegg med egen lokal  kjøle enhet.

• Teknisk grid er forberedt for høy fleksibilitet i hvert plan 
for bruker. 

• Bevegelsesstyrt og energieffektiv  grunnbelysning i alle 
lokaler.



• Eksisterende bygningsmasse ble 
revet vinter 2017

• Byggearbeidene startet 
høsten 2017

• Innflytting i løpet av 2019 og 
2020

Byggeprosjektets 
fremdrift

FREMDRIFT



Ferd Eiendom, 
gårdeier

Ferd er et familieeid norsk investerings selskap som satser på verdiskapende eierskap i 
virksomheter og finansielle  investeringer. I tillegg til den  kommersielle virksomheten har 
 konsernet et  omfattende engasjement innenfor sosialt  entreprenørskap.

Ferd Eiendom besitter solid kompetanse innenfor eiendomsutvikling, marked og 
forvaltning. Gjennom strategisk  forvaltning av eiendoms-porteføljen og gjennomføring 
av nye utviklingsprosjekter bidrar Ferd Eiendom til å skape varige verdier og sette tydelige 
spor.

Utvikling skjer i hovedsak innenfor tre satsingsområder:

• Bolig: gjennom regulering, utbygging av nye boligområder og salg til kunde
• Kontor: gjennom leietakertilpasset utleie, utvikling og bygging av nye kontor bygg
• 

32  Brynsveien 14  

Lager/kombinasjonsbygg: investering i tomter, utvikling for leietaker og bygging

Brynsveien 14 er et heleid prosjekt som eies og er utviklet av Ferd Eiendom.

ferd.no/eiendom



Ta kontakt med oss for visning 
eller mer informasjon

Jørn Skovly
Ansvarlig megler

T | 900 33 874
E | jorn.skovly@dnb.no

dnbnaringsmegling.no

KONTAKT

Forbehold: Det tas generelt forbehold om feil og mangler i prospektet. De opplysninger som fremgår av denne 
utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar 
for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De  anbefales selv å foreta  undersøkelser som De mener 
har betydning for Deres eventuelle leie.

Prospektet inneholder illustrasjoner og forslag til løsninger. Vi tar forbehold om endelig utførelse, avvik i materialer og 
offentlig tillatelser.

DNB Næringsmegling: 

• Megler- og rådgivningstjenester innen kjøp og salg av alle segmenter innen 
næringseiendom

• Bistand og råd ved utleie av nærings-eiendom for oppdragsgiver eller leietaker
• Analyseoppdrag og kartlegging knyttet til markedet for næringseiendom
• 

33 

Verdivurdering av porteføljer, enkelteiendommer og utviklingsprosjekter
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