
– 550 kvm 
– Attraktiv og sentral beliggenhet
– Kompetanserik sammensetning av leietakere
– Panoramautsikt mot Tromøysund og Galtesund
– Alle fasiliteter i bygget

Eurekabygget
Arendal
 
Attraktive kontorlokaler på bryggekanten
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Skeie Eiendom er en av de større eiendomsbesitterne på Sørlandet, med en samlet 
utleieportefølje på ca 65.000 kvm.  Vi ønsker å bidra til våre kunders verdiskapning 
gjennom å være er et godt vertskap for næringslivet.

Leieforhold

Leietid: 
Etter nærmere avtale med utleier.  
Langsiktige leieavtaler foretrekkes.

Sikkerhet: 
Det må påregnes å stille sikkerhet for 
leieforpliktelser.

Overtakelse: 
Lokalene kan overtas etter nærmere avtale.

Leietakere i bygget:
Rambøll, Ernst&Young, Husbanken, Evry, 
Eyde-nettverket, Arendal kommune

Visning og info

Kontaktperson Skeie Eiendom:
Per Ivar Moen
Mobil 991 09 253
per.ivar.moen@sgr.no

Det tas forbehold om endring eller 
mulige feil i prospektet. 



Vitensenteret Sørlandet, et helårs opplevelses- og 
læringssenter for barn og unge, er lokalisert i byggets første 
etasje, se: vitensor.no. Eurekabygget er en sentral del av 
Kunnskapshavna, se: kunnskapshavna.no.

Eurekabygget

Særdeles attraktive kontorlokaler leies ut på bryggekanten i Arendal sentrum, 
et steinkast fra Pollen og Langbryggen. Høy standard, energiklasse B, 
fellesfasiliteter som trimrom, kantine, sykkelparkering under tak mm.

Eurekabygget – Kunnskapshavna
Kystveien 2D, Gnr. 507, bnr. 2353 i Arendal Kommune
Byggeår 2012
Eier: Sørlandet Kunnskapshavn AS

Miljøet i i Eurekabygget og Kunnskapshavna er Arendals 
ledende næringsklynge, med en rekke sterke kompetansemiljøer. 
Eurekabygget er regionens eneste BREEAM-sertifiserte miljøbygg.

Lokalene ligger
i tredje etasje
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Fellesarealer og fasiliteter: 

– «Vitenbiten», et åpent spisested med 120 sitteplasser, og som også 

   fyller funksjonen som kantine. Det tilbys cateringtjenester ifm møter 

   og arrangementer

– Felles trimrom, badstu, dame- og herregarderober tilrettelagt for syklister

– Innendørs parkering i Pollen P-Hus, like ved hovedinngangen

– Flotte uteområder på bryggekanten

– Sykkelparkering

Standard

Eurekabygget holder meget god standard, og kan tilpasses leietakers 
ønsker og behov.

Bygget ble oppført i 2014. Lokalene har energimerke «Grønn B» og er BREEAM-
sertifisert «Very good», som det første mellom Oslo og Stavanger. BREEAM er 
en internasjonal miljøsertifiseringsordning for bærekraftige bygg, se: ngbc.no.

B
Energimerke
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Beliggenhet

Eureka-bygget ligger sentralt plassert like ved 
Pollen i Arendal sentrum. Det er kort gåavstand 
til alle sentrumsfunksjoner og til offentlig 
kommunikasjon. 

Eiendommen har enkel tilkomst med offentlig 
kommunikasjon, til fots/på sykkel og med 
privatbil. Parkering tilbys som timeparkering og 
på månedsbasis i Pollen P-hus, like ved byggets 
hovedinngang.

Nærområdet: Her møtesTromøysund og 
Galtesund i Arendalsbåen, rett utenfor 
kontorvinduene. Kort spaseravstand til 
handlesentrum, Langbryggen og restaurantene i 
Pollen. Flott turområde opp til det gamle kystfortet 
Batteriet. 

Transport/kommunikasjon: Adkomst med bil fra 
E18 uten å måtte kjøre gjennom sentrum. 
Kort avstand til buss, båt og flybuss. Mulighet for 
av- og påstigning med båt utenfor kontorbygget.

Avstand til:

– Post/bank 0 m (i bygget)
– Dagligvare 100 m
– Pollen 300 m 
   (100 m via P-hus)
– Tog 600 m

Eiendommen ligger sentralt i Arendal sentrum,  
i et pulserende kontor- og forretningsmiljø.

Stor og lys kantine med utsikt mot Barbu og Tromøysund
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Auditorium og større møterom kan leies.

Ledige kontorlokaler
med fjorden og båtlivet
som nærmeste nabo

Eksklusive lokaler i 3 etg: ca 550 kvm inkl. 
fellesareal. Ca. 20 – 30 arbeidsplasser
Pris: ta kontakt for tilbud!

Inspirerende omgivelser skaper godt miljø.

Lokalene er lyse og luftige, med god 
ventilasjon, store fellesområder og moderne 
infrastruktur. Lokalene har direkte tilgang 
fra hovedinngang og trappehus.

Lokalet er i dag innredet med cellekontorer i åpent 
landskap og møterom. Kontorene er avdelt med 
veggsystemer i glass og bjørk. Det er parkett på 
alle gulv. Stillerom med lekker finish.

Arbeidsplasser i landskap.
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Galtesund Panorama AS / Kystveien Brygge AS
8110688
Eureka II

Kystveien, 4841 Arendal

Plan 3. etasje Brutto arealer

AS BUILT

Indeks

Tegnet

MålestokkRev. dato

Dato

Prosjektfase

Tegningsnummer

Tegningsnavn

Gårdsnr: 507, bruksnr: 504, 2337, 2353

© Tegningene kan ikke kopieres eller offentliggjøres via
publikasjoner uten opphavsrettshavers samtykke.
Se åndsverksloven §2, jfr. §1 pkt. 9.

Kontroll
Kystveien 2, 4841 Arendal

Tlf: 37 07 31 00
E-post: arendal@ramboll.no

www.ramboll.no

HB22.08.16
-

1:125

BTA Vent
2,8 m²

BTA Trapp-
Heis
43,5 m²

BTA
Kontorareal
Vest
340,8 m²

BTA Gang
14,2 m²

BTA
Kontorareal
Øst
465,7 m²

BTA Trapp
19,6 m²

Plantegning viser aktuelle lokaler (oransje 
merking). Lettvegger kan flyttes og 
tilpasses leietakers behov.
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Det skal godt gjøres å finne en 
mer optimal beliggenhet!

Adkomst kan skje fra Pollen også via 
P-huset. Perfekt når du har dårlig tid, 
eller når været ikke tillater den idylliske 
spaserturen langs promenaden 
til Langbryggen.

Vitensenteret er et fantastisk tilbud til hele 
familien. Her kan du la gjester få oppleve fysikkens 
verden på en ny og spennende måte. 

Få sørlandsbyer har en bykjerne som kan måle seg med Pollen, 
med sitt yrende båtliv og store tilbud på kafé- og restaurantsiden. 
Kjøpesenter og rutebilstasjon ligger i umiddelbar nærhet.

Vitensenteret tilbyr spennende opplevelser for barn og voksne. Gjennomgående P-hus (stiplet linje), inngang fra både 
Pollen og Eureka. 
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Moderne og smarte fasiliteter tilknyttet 
møterom og kontorer. 

I dag er lokalene innredet som åpent landskap med kontorceller. 
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Få jobben gjort -
i inspirerende omgivelser!

Arendal er kjent for lange somre og mange soldager i året. 
Det vil nok komme dager da du rett og slett blir nødt til å ta 
lunsjen utendørs, kanskje i Pollen.

Slik tar man lunsjpause i Eurekabygget. 
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Tre minutters spasertur fra Pollen.

Pollen (t.v.) ligger like ved Eurekabygget. 

Uten rutebåtene som krysser fjorden hele dagen og kvelden, ville Arendal ha stoppet opp.



Skeie Eiendom AS
Rådhusgata 3
NO-4611 Kristiansand
Telefon 38 04 19 40
post@skeieeiendom.no
www.skeieeiendom.no


