
FONDBYGGET
Flotte kontorer midt på Aker Brygge

•  Kontor: 1158 - 5800 m2

•  Etasje: 3., 5. og 6. etasje
• Innflytting: Etter avtale

Tidsriktige lokaler
i flott bygg med havgløtt
og utsikt over Bryggetorget



F O N D B Y G G E T

•  Kontor: 1158 - 5800 m2
•  Etasje: 3., 5. og 6. etasje
•  Arealeffektivt
•  Representativt bygg
•  Midt på Aker Brygge

•  God offentlig kommunikasjon
•  Parkering
• Sykkelparkering og garderober
• Eget kundesenter
• Treningssenter i bygget

• Lokalene skreddersys til leietaker
• Interntrapp kan innsettes
   mellom 5. og 6. etasje
• Egen kantine
• Innflytting: Etter nærmere avtale



I umiddelbar nærhet finnes både t-bane, buss, trikk, 
Flytoget, lokaltog, Intercity-tog og ferger. 

Enkel adkomst med bil: direkte avkjøring fra E18.
Parkeringsplasser på Aker Brygge kan leies direkte 
av Europark. I tillegg er det kort avstand til ytterligere 
parkeringshus på Tjuvholmen og i Vika-området.
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5 min. gange til
t-bane og Flytoget



Illustrasjonsfoto - endelig leveranse kan avvike fra bildet.

De ledige lokalene ligger flott til i store etasjeflater 
designet for neste generasjons kontorbruker.
Det er lagt vekt på lyse og elegante løsninger.
Kontorlokalene har store vindusflater
som slipper inn godt med naturlig dagslys. 

Arealene egner seg godt både for åpne kontor-
plasser og inndelte enkeltkontorer. Lokalene
tilpasses kundens ønsker og behov.

LOKALENE



Illustrasjonsfoto - endelig leveranse kan avvike fra bildet.



Illustrasjonsfoto - endelig leveranse kan avvike fra bildet.



Illustrasjonsfoto - endelig leveranse kan avvike fra bildet.



AREAL: 1.158 m2 BTA

3 
etasje



AREAL: 2.600 m2 BTA

5 
etasje



6 
etasje

AREAL: 2.085 m2 BTA



Fondbygget sett fra Bryggetorget - inngang til kontor ligger på motsatt side av bygget.

En ny inngangsportal opp-
føres i glass, stål og treverk. 
Dette vil gi inngangspartiet et 
elegant og markant uttrykk. 

Byggets leietakere vil få tyde-
lig eksponering av sine logo-
er ved inngangen. En helt ny 
tre-dekorvegg skal etableres 

inne i lobbyen. Arbeidet med 
nytt inngangsparti ferdig-
stilles i løpet av 2018.

NYTT INNGANGSPARTI



BRYGGETORGET

Bryggetorget er et yndet sted å slappe 
av, ta et uformelt møte eller spise lunsj 
på en av de mange gode restaurantene. 
Nyt en god lunsj eller middag på HUY, 

Sorgenfri, Eataly, Beach Club eller 
Akers Mek. Her kan du sitte ute eller 
inne, sommer som vinter. Alternativt 
kan du kjøpe med deg en delig lunsj 

fra for eksempel Håndverksbakeriet, 
Sakee sushi eller LETT og finne deg 
en plass i solen på en av de mange ben-
kene langs torget.



Holmens gate, Aker Brygge.



M A R I N A E N

Den nye marinaen med blant annet 
en 100 meter lang og 15 meter bred 
pir som leder ut til en 160 meter lang 
promenadebrygge, er et ypperlig sted 

å nyte en herlig fridag eller bare en 
promenade i lunsjen. Det tilhørende 
serviceanlegget med bl.a. havnekon-
tor, dusj og garderober gjør det enkelt 

og bekvemt å nyte lange late dager 
og kvelder på Aker Brygge Marina. 
Velkommen til fot eller via sjøveien til 
Oslos flotteste havn!

For leie av båtplass se www.akerbrygge.no/marina



Grundingen, Aker Brygge.



BYGGET I MIDTEN
Fondbygget ligger ved Bryggetorget - 
midt på Aker Brygge. Mange innova-
tive og spennende bedrifter har valgt å 
plassere deres hovedkontorer
på Aker Brygge.

SERVICE 24/7
Norwegian Property kundesenter og 
Aker Brygge servicesenter kan kon-
taktes døgnet rundt, hele året Inngang 
til Aker Bryge servicesenter ligger rett 
overfor inngangen til Støperigata 2.

TRYGT OG HYGGELIG
Aker Brygge er et privat, hyggelig og 
trygt område med 24-timers vakthold.

ALT DU TRENGER 
- OG LITT TIL
Urbant liv rett utenfor kontoret med 
alt hva man trenger av restauranter, 
kaféer, service og shopping.

TRENING 
Treningssenteret Studio Jobbsprek 
ligger i bygets 2. etasje.

SYKLE TIL JOBB
Trygg innendørs sykkelparkering i 
kjeller med tilhørende sykkelvasker-
om, tørkerom og dame- og herre-
garderober med dusj og eget låsbart 
skap.

PARKERING
Plasser kan leies av Europark på Aker 
Brygge parkering (i parkeringskjeller).

MARINA & BÅTLIV
Båtplasser kan leies på Aker Brygge 
marina som driftes og eies av Norwe-
gian Property.

LOKALE FORDELER
Utvalgte tilbud, førpremierer, dagens 
rett-tilbud, eventinvitasjoner, fast 
track ordning og conciergetjenester 
er noen av fordelene ansatte kan dra 
nytte av ved å ha kontorplass på Aker 
Brygge.

MER ENN ET KONTOR



RENDYRKET EIENDOMSSELSKAP  
• 50 fagkompetente ansatte
• Eget driftsteam
• Mål om å være bransjens mest
  kundeorienterte eiendomsselskap
• Langsiktig og finansiell sterk partner

EGET KUNDESENTER  
• Åpent 24/7
• Ett kontaktpunkt 
  for alle henvendelser
• Effektivisering av 
  leietakers hverdag
• Servicevaktmestere ved behov

FLEKSIBILITET
• Samlet eiendomsportefølje
  på 430.000 m2; 
  Oslo CBD, Fornebu,  
  Nydalen og Stavanger
• Endringsvillig utleier som
  aktivt følger leietakers utvikling

EIENDOMSSELSKAPET
NORWEGIAN PROPERTY



NORWEGIAN PROPERTY
KUNDESENTER

MARIA BIRKELY
Kundesenterleder

Kundesenteret bidrar til å skape en 
enklere hverdag for deg som kunde. Vi 
svarer på spørsmål om bygget du leier, 
faktura du har fått eller leiekontrakten. 
Vi skaffer nye adgangskort eller sørger 

for at en av våre vaktmestere raskt still-
er opp ved behov. Ingen henvendelse er 
for liten, ei heller for stor. Gode ved-
likeholdsrutiner for oppfølging av byg-
ninger, tekniske anlegg og infrastruktur 

kombinert med en god dialog med våre 
kunder, sikrer at vi i de aller fleste til-
feller løser problemene før de oppstår. 
Ved behov for assistanse er vi alltid lett 
tilgjengelige, raske og pålitelige.

E-post:  kundesenter@npro.no   |    Telefon:  480 50 300



Megler:
Ole-Jacob Leirskar  |   Akershus Eiendom

+47 934 07 161 |  ojl@akershuseiendom.no
www.akershuseiendom.no

Kunde- og utleiesjef:
Morten Warberg  |   Norwegian Property

+47  415 52 354 |  mwa@npro.no
www.norwegianproperty.no

Illustrasjonsfoto - endelig leveranse kan avvike fra bildet.

KONTAKT




