
fiskumparken.no
Salg og utleie er i full gang og vi er i dialog med flere interessenter.  

Tomtene med best eksponering mot E134 forventes å bli solgt først.  
Ta kontakt umiddelbart for å sikre dere de beste tomtene!



E-134 Oslo

Hokksund

Notodden

Salg og utleie er i full gang og vi er i dialog med flere interessenter.  
Tomtene med best eksponering mot E134 forventes å bli solgt først.  

Ta kontakt umiddelbart for å sikre dere de beste tomtene!

Kontakt
Fredrik Staubo Jensen 

+47 414 76 373
fredrik@vestaksen.no

Helene Mork
+47 415 66 107 

helene@vestaksen.no

Vestaksen Eiendom AS  

Drammen

Kongsberg

ALLE VEIER FØRER TIL  
FISKUMPARKEN

E-18

Avstander til:
Oslo: 1 time
Drammen: 25 minutter
Kongsberg: 8 minutter
Hokksund: 6 minutter
Notodden: 35 minutter
Sentrale deler av Vestfold: 1 time



fiskumparken.no



Langs Europavei 134, mellom Hokksund og Kongsberg, utvikler Vestaksen Eiendom 
over 300.000 kvadratmeter næring og handelslokaler. Næringsparken, som ligger 
med utsikt mot Fiskumvannet og Eikeren, har fått navnet Fiskumparken.

Arbeidet med infrastruktur startet våren 2020, og planen er at Fiskumparken skal bli den 
største, mest fremtidsrettede og attraktive næringsparken i Drammensregionen  – både 
for bedrifter og besøkende. Fiskumparken er tilrettelagt for aktører innen storhandel, 
servering, logoistikk, teknologi og industri. 

FISKUMPARKEN  
– EN NY OG FREMTIDSRETTET  

NÆRINGSPARK



Eiendommen på 810 mål har en bred regulering og ligger strategisk plassert med 
Europavei 134 rett utenfor døren. Med en kombinasjon av storhandel, lager, 
produksjon og logistikk skal det utvikles attraktive løsninger som tilfredsstiller 
absolutt alle krav til fleksibilitet og effektivitet. Derfor er det et realistisk mål at 
Fiskumparken skal bli en ny hub for næringsaktivitet i regionen.

Fiskumparken tilbyr både attraktive tomter og ferdige bygg for salg og 
langtidsutleie. Tomtene får god utsikt og blir liggende i flotte omgivelser.

HANDELSPARK, SERVERING, LOGISTIKK, TEKNOLOGI OG INDUSTRI
 
Fiskumparken vil gi store fordeler for virksomheter som flytter dit:
• Sentral beliggenhet ved E134
• Skreddersydde kontor- og lagerløsninger
• Enkel, avgiftsfri parkering
• Direkte tilgang for store vogntog på store parkeringsarealer
• Tilrettelegging for selvkjørende lastebiler (TestArena Kongsberg)
• Innovativ næringspark med selvkjørende busser, dronelevering og 

energieffektive solenergiløsninger
• Nærhet til 1,6 millioner mennesker
• Supermoderne bygg i flotte omgivelser 
• Gode kollektivmuligheter med tog, buss og shuttlebuss til tog 
• Bevertning på området
• Sikkerhet i høysetet
• Hele næringsparken vil driftes av Vestaksen Eiendomsforvaltning
• God synlighet med årsdøgntrafikk på 11.200

EN TRYGG, NYTENKENDE  
HANDELS- OG NÆRINGSPARK SOM GIR  

MULIGHET FOR NÆRINGSUTVIKLING



OM VESTAKSEN EIENDOM

Vestaksen Eiendom AS er et ungt, veldrevet eiendomsselskap med høyt miljøfokus 
- lokalisert i Drammen. Vi bygger og utvikler næringsbygg og leiligheter i aksen 
Drammen-Oslo via Eiker-kommunene til Kongsberg. 

Vi kan næringsutvikling
Foreløpig har vi bygget Eiker Næringspark i Hokksund og «Storcash» i 
Kobbervikdalen. Nå utvikler vi kontorbygget «Upstream» i Drammen, «The Oak» i 
Kobbervikdalen og Fiskumparken. Vår samlede tomtereserve tilsvarer en utbygging 
på 11 milliarder kroner.


