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CORT ADELERS 
GATE 30

Cort Adelers gate 30 ligger sentralt i Vika med kort avstand 
til Aker Brygge, Solli Plass og Nationaltheatret stasjon.

Eiendommen ble oppført i 1960 som et påbygg til det gamle 
ærverdige skolebygget ved siden av, som er fra 1889.  
Bygget ble brukt som skolebygg frem til 2007, og ble total-
rehabilitert og omregulert til kontor i 2008.

Fellesarealene i eiendommen er oppgradert i 2018. Her 
finnes stor bedriftsrestaurant, møtefasiliteter og auditorium, 
sosiale møteplasser og garderober med håndkleservice. 

I 2. og 3. etasje er det ledig totalt 2700 kvm kontorareal.  
Lokalene vil skreddersys leietakers behov slik at de får en 
god standard med et moderne uttrykk. Andre leietakere i 
bygget er Egencia, Expedia og Eksportkreditt.
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ENKEL
REISEVEI

Innen fem minutters gange når du blant annet Aker Brygge, 
Solli Plass og Nationaltheatret stasjon med Flytog, tog,  
T-bane, buss og trikk, samt alt av servicefasiliteter. Rett 
utenfor eiendommens hovedinngang stopper også trikkens 
linje nr. 12.

Det er etablert stor felles sykkelparkering med egen sykkel- 
vask og servicestasjon.

Eiendommen har kort vei til Ring 1 og har derfor lett  
adkomst med bil.





NYOPPUSSEDE
FELLESAREALER

Eiendommens fellesarealer innomhus er oppgradert i 2018.

Bygget består av åtte kontoretasjer og to underetasjer. 

Fellesfasiliteter:

• Personalrestaurant
• Rom for eventmuligheter
• Auditorium og møterom
• Sykkelparkering med sykkelservicestasjon
• Tilgang til garderobe med låsbare skap, dusj, 
 tørkerom og håndkleservice
• Lounge med shuffleboard









LEDIG AREAL
2. OG 3. ETASJE

De ledige kontorlokalene ligger i 2. etasje og 3. etasje, og er 
på ca. 2700 kvm andel inkludert andel fellesareal. Lokalene 
er ledig fra januar 2020 og vil bli oppgradert og skredder-
sydd etter leietakers behov. 

Lokalene er gjennomgående med store vinduer på begge 
sider som gir gode dagslysforhold. Forøvrig er det svært god 
takhøyde.



MØBLERINGSPLAN 
AKTIVITETSBASERT

Ordinære plasser - 40 stk

Prosjektplasser - 34 stk
Touchdown plasser - 31 stk

Fokusplasser - 23 stk

Plasser totalt - 128 stk

Møterom - 5 stk

Multirom - 11 stk

Kopi/lager - 1 stk

Teknisk rom - 1 stk

Sosial sone - 1 stk
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MØBLERINGSPLAN 
LANDSKAP

Landskapsplasser 84 stk

Møterom 5 stk
Multirom 10 stk

Kopi 1 stk

Data/lager 1 stk
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TETT PÅ 
KUNDENE

I Entra mener vi at det er viktig å være tett på våre kunder. Alle 
våre bygg driftes derfor av våre egne driftsansatte. Godt samarbeid 
med leietakers driftsorganisasjon er viktig. 

Våre driftsansatte jobber hele tiden med å forbedre våre rutiner  
og løse større og mindre utfordringer – alltid i et miljøperspektiv.

Kildesortering, reduksjon av vannforbruk og bærekraftige  
materialer er bare noen av de sakene vi er opptatt av for å  
redusere karbonutslippene fra våre bygg. 

ENTRA KUNDESENTER

Vårt kundesenter tar i mot alle henvendelser og fungerer som  
et samlet kontaktpunkt. 

Kundesenteret jobber tett med de ulike driftsteamene og  
koordinerer riktige personer til oppdragene.



ENTRA - BEST 
I STORBYENE

Entras kunder er blant de aller mest tilfredse. Grafen viser 
utviklingen av leietakertilfredsheten hos våre leietakere.

Kilde: Norsk leietakerindeks

Poengskala: 0-100
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OM ENTRA

Entras forretningsidé er å utvikle, leie ut og forvalte attraktive og 
miljøledende lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med 
kjøp og salg av eiendommer.

Selskapets forretningsstrategi er å være ledende på kunde-
opplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være miljøledende i 
bransjen. 

Entras strategiske satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen, 
Stavanger og Trondheim. Vi har hovedkontor i Oslo og regions-
kontorer i Bergen og Trondheim.

Våre datter- og deleide selskaper inkluderer Papirbredden 
Eiendom AS, Hinna Park Eiendom AS, Oslo S Utvikling og Entra 
OPF Utvikling AS.

FOREBEHOLD 
Alle bilder i prospektet er kun til inspirasjon.



Siv Lena Rishaug
Eiendomssjef, Entra
481 32 811 
slr@entra.no

KONTAKT

Tonje Blaker
Utleiesjef, Entra
402 01 400 
tbl@entra.no



ENTRABYGG
- Der de mest fornøyde  

menneskene jobber


