
 

Nordens största hotellföretag 

Om Scandic Hotels Group      
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 15 000 medarbetare och med ett nätverk av närmare 230 hotell 
fördelat på cirka 45 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram  
inom hotellbranschen med 2 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic  
är vald till ‘best hotel brand’ i Norden (BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. 
www.scandichotelsgroup.com  
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Scandic expanderar ytterligare i Köpenhamn 
 
Scandic Hotels, Nordens största hotellföretag, växer i Köpenhamn genom ett nytt hotell i 
det framväxande Scanport-området. Scandic Copenhagen Airport väntas öppna 2020 
alldeles intill Öresund och med gångavstånd till Kastrup. Det blir företagets tionde hotell i 
Norden som ligger i anslutning till en flygplats. 

Ett långt avtal med byggbolaget Skanska  gällande driften av det 357 rum stora hotellet har 
träffats. Området där hotellet kommer att finnas är nytt och ligger strax norr om Kastrup flygplats. 
Det kommer att utvecklas rejält de kommande åren och flera bolag har redan aviserat att de 
kommer flytta sina huvudkontor dit från 2018. Scanport-området blir lättillgängligt via 
motorvägen och en närliggande tågstation. 

- Med Scandic Copenhagen Airport stärker och diversifierar vi erbjudandet i Köpenhamn 
ytterligare. Hotellet kommer att ligga på bästa möjliga plats – endast tio meter från vattnet 
med en inbjudande entré -  i det nya området som tar form. Läget och hotellets utformning är 
anpassat för såväl flygresenärer som affärs- och fritidskunder, säger Jens Mathiesen, 
Managing Director Scandic Danmark. 

Hotellet kommer att rymma såväl en bar med utomhusterrass mot Öresund på översta våningen 
som gym samt relax- och poolavdelning. 

Scandic är den största hotelloperatören på den danska marknaden och har sedan tidigare nio 
hotell i Köpenhamnsregionen. Den 24 augusti kommunicerade man det nya hotellet Scandic 
Spectrum som öppnar vid Köpenhamns hamn intill Tivoli 2021. I pipleline finns dessutom 
Scandic Kødbyen som öppnar 2018 i Meatpacking-distriktet och Scandic Falconer som 
nyöppnar i Frederiksberg 2019.  

Efterfrågan på den danska marknaden, och framför allt i Köpenhamn, har visat god tillväxt under 
de senaste åren främst drivet av internationella kongresser och ökat fritidsresande. Kastrup 
flygplats offentliggjorde nyligen en expansionsplan som ska verkställas de kommande åren som 
förväntas dubbla trafiken på sikt.  
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group  
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com 
Telefon: +46 709 52 80 06 

Elin Westin, Director of Communication, Scandic Hotels Group 
Email: elin.westin@scandichotels.com 
Telefon: +46 702 77 75 26 
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