
STORGATA 8
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Eiendommen

Storgata 8 er et forretnings- og kontorbygg midt i
Oslo sentrum som er bygget i nyere tid.

Bygget er på ca. 3.200 kvm BTA fordelt over åtte 
etasjer i tillegg til en underetasje. I 1. og 2. etasje 
er sportsbutikken XXL og Apotek1 etablert, mens 
etasjene over er kontorlokaler.

Storgata 8
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Lokalet

Vi tilbyr leie av et hyggelig forretningslokale med 
trinnløs inngang fra gateplan. Lokalet utgjør 
totalt 205 kvm BTA fordelt på 111 kvm BTA i 
1. etasje og 94 kvm BTA i U. etasje. 

I bakkant av forretningslokalet i 1. etasje er det 
etablert et lite kontor og det går interntrapp 
ned til underetasjen hvor det er lager, spiserom, 
garderobe og wc.

Lokalet fremstår som pent og lyst og har god 
takhøyde med store vinduer og skyvedør ut mot 
travle Storgata. 

Arealet kan utformes og tilpasses etter ny 
leietakers ønsker og behov.
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Forretningslokalet har god takhøyde
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Inngang fra gateplan med skyvedører
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Eksisterende leietaker har etablert noen kontorplasser i U. etasje Interntrapp ned til lager, spiserom, garderober, toaletter m.m.

Spiserom Stort rom i U. etasje som kan benyttes som lager 
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Ledig areal

ETASJE

1.

AREAL LEDIG FRA

111 KVM BTA 01.09.2022

U. 94 KVM BTA 01.09.2022
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Plantegning
1. etasje
FORRETNING
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Plantegning
U. etasje
SPISEROM, LAGER, GARDEROBE, WC
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NASJONALBIBLIOTEKET

Beliggenhet

Storgata 8 har en meget sentral beliggenhet like ved 
krysset der Pløens gate, Storgata, Skippergata og 
Nygata møtes, med kaféer, spisesteder, forretninger 
og andre servicetilbud rett utenfor døren.

Det er ca. 400 meter til Oslo Sentralstasjon og 
Jernbanetorget – knutepunktet for alt av offentlig 
kommunikasjon. Nærmeste trikkeholdeplass er kun et 
par minutters gange fra forretningslokalet.

STORGATA 8

JERNBANETORGET

KARL JOHANS GATE
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Eiendomsspar har mer enn 30 års  erfaring i 
 bransjen, og  gjenkjennes ved høy kvalitet på 
eiendommene og førsteklasses  beliggenhet.

Eiendomsspar har selv gjennom sitt eierskap 
i hotell eiendomsselskapet Pandox AB 
kompetanse og  til stedeværelse i de fleste 
segmenter av eiendoms markedet, særlig innen 
kontor og  butikk i Oslo-regionen, samt hotell i 
 Skandinavia og Nord-Europa.

Selskapet består av dedikerte og engasjerte 
medarbeidere som til sammen har en 
kompetanse som dekker alle områder innen 
forvaltning og utvikling av eiendom. Vi setter 
leietakeren i sentrum og kan tilby høy kvalitet 
på eiendommene, personlig service og egen 
driftsavdeling.

Eiendomsspar er et 
av Norges ledende 
 eiendomsselskaper

Høy kvalitet på eiendommene, 
 førsteklasses beliggenhet og en 
driftsfilosofi fundert på service og 
 profesjonalitet har gitt oss en sterk 
posisjon i eiendomsmarkedet.

CHRISTIAN RINGNES, ADM. DIR.



2322

En av Eiendomsspars målsettinger er 
gjennom sin daglige virksomhet å bidra 
til at Oslo blir en vakrere by. Først og 
fremst påser selskapet at egne eien-
dommer fremstår i førsteklasses stand. 
I tillegg har Eiendomsspar bidratt til 
utviklingen av bybildet gjennom ulike 
kultur donasjoner.

 Donasjoner 
og  offentlige 
 utsmykninger



Kontakt

Jørgen Sollie
Eiendomsdirektør
Tlf.: 970 81 680
E-post: jso@eiendomsspar.no
www.eiendomsspar.no

Besøksadr.: Olav Vs gate 6, inngang Rådhuspassasjen
Postadr.: Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo
Tlf.: 22 33 05 50
E-post: post@eiendomsspar.no


