
 

 



 

 

 
 

SERVICE 

Ryen eiendom har fast ansatt 

vaktmester og brannvernleder 

som kjenner våre eiendommer 

godt. Vi kan anbefale renholds-

tjenester som vi selv bruker. 

 

Servicetilbud i nærheten. 

Stortorget, hotell, Kommunens 

Rådhus, kino, Litteratur hus, 

og bryggepromenade danner 

sentrum i Fredrikstad. I 

umiddelbar nærhet og en 

omkrets på 200meter finner 

du alt måtte trenge av 

servicetilbud som kaffebarer, 

restaurant, matbutikk, 

treningssenter, delikatesse, 

apotek, tannlege lege, 

fysioterapi. Fredrikstad 

sentrums servicetilbud utvides 

stadig. 

 

Beliggenhet 

Eiendommen ligger i 

Fredrikstad sentrum, vis – à - 

vis byens rådhus og 

eiendommen har utsikt over 

strandpromenaden, 

vesterelven og Kråkerøy. 

Finanshuset har adresse 
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BUSS 

Busstorget ligger ca. 150 m fra 

lokasjonen. Fredrikstad har 

gode bussforbindelser i alle 

retninger. En av de viktigste 

lokalbussrutene er 

Glommaringen, som går 

mellom Fredrikstad og 

Sarpsborg i ring på begge sider 

av Glomma. Det er også 

bussforbindelse mellom 

Fredrikstad og Oslo. Flybussen 

stopper i sentrum og går 

direkte til Oslo lufthavn 

Gardermoen. 

 

TOG 

Fredrikstad Jernbanestasjon 

ligger ca. 1 km. fra sentrum. 

Fredrikstad stasjon på 

Østfoldbanen har flere 

avganger daglig til Oslo og 

Halden/Gøteborg. For tiden 

arbeides det med å utbedre 

strekningen Oslo-Ski på 

Østfoldbanen. Det går også 

buss til Oslo lufthavn. 

 

BIL 

Du kommer deg enkelt til 

Fredrikstad sentrum med bil, 

fylkesvei 108, riksvei 110 og 

riksvei 111.  

 

BÅT 

Sentrumsfergen binder 

bydelene sammen og stopper 

ca. 200m fra næringsbygget.  

Fredrikstad har flere passasjer- 

og sykkelferger. Disse er 

Sellebakk/Lislebyfergen, 

Gamlebyfergen (Gamlebyen - 

Cicignon) og Byfergen (Isegran 

- Kråkerøy - Sentrum - 

Gressvik). 

Det er gratis å benytte fergene, 

sykkel på ferge er også gratis. 

 

Orgnr: 984 272 057 

 

Byggeår:  

Bygget som Norges Bank 

fikk ferdigstilt sommeren 

1916, var sentralbankens 

avdelingskontor i Østfold 

frem til 2001. Ryen As 

Eiendom hadde 

overtakelse av bygget og 

eiendommen 01. mars 

2002.  

 

Det var arkitekt Victor 

Nordan (1862 -1933) som 

tegnet bankbygningen og 

ansvarlig byggmester var 

Axel Bronn.  

Ferdigstillelsen skjedde 

nøyaktig 100 år etter 

loven for Norges Banks 

stiftelse. 

 

Heis: Ja 

 

Finanshuset består av tre 

ulike bruksnummer.  

 

- Gnr 300 – bnr 1532 er 

på ca. 231m2. eiet 

tomt 

- Gnr 300 – bnr 870 

består av ca. 969m2. 

eiet tomt 

- Gnr – bnr 871 – snr er 

på ca. 419m2 i 

sameiet med snr1. 

Se beskrivelse av ledige 

lokaler/tomt i prospektet.  
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Kontorlokaler i 1., 2. og 3. etasje,  

ca 300 m2 i 1. og 2. etasje og 150 m2 i 3 etasje.  

 

Huset er pr. i dag helt ledig og er en unik mulighet for den 

rette leietakeren, huset har mye historie og det er 

gjennomgående spennende arkitektur i bygget innvendig og 

utvendig. Etasjene er bundet sammen med en fantastisk 

trapp som fremhever stilen og atmosfæren. Det er også heis i 

bygget. I tredje etasje var det tidligere en kantine, her er det 

behov for oppdatering i forhold til dagens standard. Lokalene 

kan tilpasses deres behov helt fra bunnen av og bygges opp i 

henhold til deres behov og ønsker. I dag er det en blanding av 

cellekontor og åpen løsning i begge etasjene. Det gamle bank 

hvelvet oser av historie med den gamle hvelv døren og tjukke 

vegger. For den rette leietakeren vil dette kunne være et helt 

spesielt møterom.   

 

Lokalene 

– Lokalene vil kunne utformes i tråd med kundens egne 

ønsker 

– Lokaler med svært god takhøyde, med mange vinduer som    

slipper inn godt med lys. 

– Helt unike lokaler i et av Fredrikstads mest spesielle og 

særpreget næringseiendom. 

- Innvendig trapp 

– Heis 
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Tomtestørrelse 

Gnr 300 – bnr 1532 er på ca. 231m2. eiet tomt 

Gnr 300 – bnr 870 består av ca. 969m2. eiet tomt 

Gnr – bnr 871 – snr er på ca. 419m2 i sameiet 

med snr1. 

 

Granittbyggningen (Norges Bank) spesifisert som 

verneverdig bygning/båndlagt bevaringsområde – 

PBL. Grannittbygget er avsatt til «Spesialområde: 

bevaring offentlig bygg» kan brukes til kontor. 

Kontorbygget er avsatt til «forretning, kontorer 

mv.». Denne reguleringsplanen gjelder så langt 

den er i samsvar med kommunedelplanen.  

 

Mulig Utnyttelsesgrad 

Det er mulig å bygge med 750m2 grunnflate på 

tomten med utsikt direkte over elven.  

 

 



 

 

 KONTAKT OSS: 

Ryen AS Eiendom 

Agentgt.2  

1607 Fredrikstad 

firmapost@ryeneiendom.no 

 

Kontaktperson: 

Pål Ryen 

Mob: 900 97 428 

E-post: paal@ryeneiendom.no 
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