
 

Scandic är den självklara marknadsledaren i Norden med nästan 230 hotell sedan uppköpet av Rica. Varje dag jobbar våra 

13 000 medarbetare mot ett enda mål: att våra gäster ska känna sig välkomna hos oss – oavsett om de kommer för att bo, 

umgås med vänner eller arbeta. Som den mest hållbara hotellkedjan i Norden har vi alltid fokus på miljö, socialt ansvar och 

tillgänglighet. scandichotels.se 
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Nordens största hotellkedja växer vidare 
 

Scandic lanserar nytt flygplatshotell i Bergen 
 
Scandic bygger ett av Vestlandets största affärs- och konferenshotell vid Fleslands 
flygplats utanför Bergen. Med hotellet stärker Scandic sin position som Nordens ledande 
hotellkedja. 

 
Scandic som tidigare i år förvärvade Rica Hotels har närmare 230 hotell i åtta länder. De sista 
veckorna har Scandic öppnat två nya hotell, Scandic Örnen i Bergen och Scandic Stavanger 
City. Hotellkedjan lanserar nu ytterligare ett hotell, Scandic Flesland Airport som öppnar 2017. 
 

- Vi är idag Nordens största hotellkedja och vi ser fram emot att erbjuda våra kunder nya 
hotell och destinationer. Att fortsätta växa med större hotell i attraktiva lägen är en del 
av vår strategi. Scandic Flesland Airport är ett exempel på detta där vi ytterligare 
stärker vår position i Norge säger Frank Fiskers, Scandics VD och Koncernchef. 

 
Det finns idag ett stort behov av stora, effektiva mötesrum och konferensfaciliteter i Bergen. 
Scandic Flesland Airport kommer att tillgodose detta behov med över 25 konferensrum – det 
största på över 1000 kvadratmeter med plats för 800 personer. Hotellet kommer ligga i direkt 
anslutning till den nya flygplatsterminalen och det planerade affärscentret. 
 

- Med den nya flygplatsterminalen blir Flesland en ännu viktigare knutpunkt i Norge och 
ett bra läge för att bygga ett nytt stort hotell. Läget precis vid den nya terminalen och 
med gångavstånd till den kommande bybanan som går in till centrum gör det till det 
perfekta flygplatshotellet. Läget i kombinationen med de stora och öppna mötesytorna 
gör detta till ett mycket attraktivt hotell säger Svein Arild Steen-Mevold, Norgechef för 
Scandic. 

 
Utöver ett stort utbud av konferensrum kommer Scandic Flesland Airport erbjuda restaurang, bar 
och gym. I tillägg kommer gästerna erbjudas ett antal moderna servicelösningar som mobil 
utcheckning. Hotellet kommer präglas av spännande designlösningar och ligga  i framkant 
rörande miljö med geoenergi och solfångare för nedkylning och uppvärmning. 
 
Om Scandic Flesland Airport 

 
- Beläget i direkt anslutning till den nya flygplatsterminalen på Flesland 
- Totalareal 23.650 kvm 
- 300 rum och sviter, restaurang, bar och gym 

- Fler än 25 konferensrum, det största på 1000 kvm med plats för 500 personer 
- Byggherre är BGO Bygg AS, helägt dotterbolag till West Coast Invest AS 
- Öppnar i april 2017 

 

För ytterligare information: 

Svein Arild Steen-Mevold, Country Vice President Norway: +47 951 79 390 

Martina Tengvall, PR & Communication Director: +46 0709-73 50 70, 

martina.tengvall@scandichotels.com  
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