PROSJEKTER ∫ Scandic Ørnen Hotel

Bergens nye storstue
OBOS Forretningsbygg har bygget Bergens største hotell,
og nå står det endelig klart til å ta imot gjestene.
EDDIE CHR. THOMAS

K E N N E T H F L AT E N

Ø

rnen har landet! 2. mai 2014 sjekket de
første gjestene inn på Scandic Ørnen
Hotel, Bergens nye hotellstolthet.
Hotellet har en meget sentral beliggenhet, med gangavstand til både ﬂybussen, jernbanestasjonen og Bybanen. Grieghallen, Bergen Kunstmuseum og Bergen Storsenter er blant hotellets
aller nærmeste naboer.

FA K TA

Scandic
Ørnen Hotel

Høyt og luftig

Åpnet 2. mai 2014

Det er OBOS Forretningsbygg som har bygget og
som eier hotellet, mens det er hotellkjeden Scandic
som skal drive det. Det er litt av et palass som venter
de besøkende.
Med sine 368 rom fordelt på 13 etasjer og konferansefasiliteter for 700 deltakere, blir dette Bergen
sentrums aller største hotell. Hotellet får restaurant
og bar i 13. etasje, med store vinduer og en spektakulær utsikt over både by, hav og fjell. Det er laget
plass til å sitte ute både i 13. etasje og i 9. etasje, slik
at man kan kose seg med en forfriskning mens man
nyter været og utsikten fra byens tak.

368 rom, 13 etasjer.
Én toetasjers suite,
seks juniorsuiter og
36 deluxe-rom.

Treningsrom

Ørnen har landet
Hotellets utforming er en attraksjon i seg selv. Det
innvendige atriet gir et veldig luftig inntrykk, og
du kjenner virkelig suget i magen når du står ved
rekkverket i 13. etasje og titter ned mot resepsjonsområdet.
En interiørarkitekt fra Niels Torp Arkitekter har
bistått i arbeidet med utmykningen av hotellet, samt
valg av møbler på rom og i fellesarealer. Spesielt ﬂott
har loungeområdet i 1. og 2. etasje blitt, med blant
annet spesiallaget italienske tepper, designsofaer fra
Erik Jørgensen, Tacchini-stoler og CH07-stoler av
Carl Hansen.
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På alle gjesterommene henger storslagne bilder tatt
av fotograf Thomas Morel av ørn og andre rovfugler,
mens en ﬁlm av en ørn i ﬂukt er et sentralt element i
hotellets lobby. I 9. etasje ﬁnnes et velutstyrt treningsrom, hvor du kan nyte utsikten mens du tar en økt
på tredemølla.

Roast og Toast
Hotellet har ikke mindre enn tre restauranter som
alle har sitt eget konsept og særpreg. Lobbyrestauranten Toast serverer ulike toast fra hele verden

Tre restauranter.
350 spiseplasser i
hovedrestauranten

Kapasitet til 700
konferansedeltakere

F OTO : H E LG E S KO DV I N

STORSTUE: Bergens
nye storhotell blir et
landemerke i bybildet
og er en fryd for øyet
både fra utsiden og
innsiden.

Vi har allerede merket at
Ørnen har blitt en «snakkis».
DAG J A R L E A K S N E S , R E G I O N A L D I R E K TØ R I O B O S B E R G E N O G H O R DA L A N D
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GLAD: Regiondirektør Dag
Jarle Aksnes i OBOS Bergen
og Hordaland.

VI TROR PÅ
SUKSESS

ROVFUGL: På alle rom henger bilder
av ørner og andre rovfugler tatt av
fotograf Thomas Morel.

samt et rikholdig og variert utvalg av kaffe. Toast har
rundt 30 sitteplasser og vil også være tilgjengelig for
forbipasserende som ønsker en lett og kjapp lunsj.
Hotellets hovedrestaurant, hvor også frokost- og
lunsjserveringen ﬁnner sted, ligger i 2. etasje og
har rundt 350 sitteplasser. Restauranten har navnet
Aquila, det latinske navnet for ørnen. Serveringen
her blir en opplevelse i seg selv, kokkene vil møte
gjestene ansikt til ansikt mens de tilbereder og
serverer maten. Det er satt av rikelig med plass ved
matfatene, så faren for kø ved buffeten er minimal.
Juvelen i matkronen er kanskje likevel Roast i 13.
etasje, hvor menyen hovedsakelig er basert på grilling og røkte smaker. Kombinert med den fantastiske
utsikten, vil dette garantert bli en matopplevelse
man husker lenge!

LOVER GODE
OPPLEVELSER
– Ørnen skal fylles med
gode opplevelser, basert
på de tre m’ene: mat,
mennesker og møter.
Det sier hotelldirektør
Sølvi Solmunde. Hun
ønsker at det nye hotellet
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skal bli en møteplass for
mennesker, både gjestene,
de ansatte og ikke minst
bergenserne.
– Vi skal ha et sterkt
fokus på at møtene mellom
menneskene på hotellet
skal bli gode opplevelser,
og da snakker vi om både
de planlagte og formelle
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UTSIKT: På toppen av hotellet blir det både takterrasse og
utesevering og man kan nyte utsikten mot så vel Ulriken
og Løvstakken som Bergen sentrum og Nordsjøen.

møtene, men også de mer
tilfeldige og uformelle, slår
Solmunde fast.
Hun gleder seg til å vise
frem den nye storstua til de
besøkende.
– Dette har blitt et helt
fantastisk bygg med mye
lys og luft og ikke minst en
storslagen utsikt, så det er

med stolthet og glede vi
nå endelig er i gang med
driften, sier Solmunde.
Og Ørnen har så absolutt
fått en «ﬂying start». Allerede før åpningen hadde
man solgt over 22 000
romdøgn og de første
konferansegjestene har
for lengst booket seg inn.

I OBOS Forretningsbygg
har man sett frem til
hotellåpningen med
glede og forventning.
– Bergen er brennaktuell både som
turistdestinasjon og som
arena for konferanser og
møter, så etterspørselen
etter hotellsenger er
stor. Vi har derfor stor
tro på at dette blir et vellykket og lønnsomt prosjekt, sier regiondirektør
Dag Jarle Aksnes i OBOS
Bergen og Hordaland.
Han håper bergenserne vil trykke det nye
hotellet til sitt bryst.
– Vi har allerede
merket at Ørnen har
blitt en «snakkis»,
og jeg regner med at
mange bergensere vil ta
turen hit for å ta dette
ﬂotte bygget med den
fenomenale utsikten
nærmere i øyesyn,
sier Aksnes.

OPPLEVELSER: – Ørnen
Hotel skal fylles med gode
opplevelser, lover hotelldirektør Sølvi Solmunde.

LUFTIG: Med 13 etasjer ned til
resepsjonen får du virkelig en
luftig følelse når du bøyer deg
over rekkverket og titter ned.

FA K TA

Om
prosjektet

BYGGESTART:
Riving og klargjøring av
tomten startet høsten
2011, grunnarbeidene
startet januar 2012.

km²
STØRRELSE:
Tomten (ligger i Lars
Hillesgate) er på 1745
kvadratmeter, hotellets
bruksareal er på 17 642
kvadratmeter

En interiørarkitekt fra Niels Torp Arkitekter har
bistått i arbeidet med utmykningen av hotellet.
ANSATT ETTER
SPEED-DATING
Hotelldirektøren tok statsminister Erna Solberg på ordet,
lot CV være CV og satset heller på å gjennomføre 1000
jobbintervjuer på én dag!
Rundt 150 mennesker har
fått sin arbeidsplass på Ørnen.
– Vi ønsket å ﬁnne de aller
beste medarbeiderne, og gjennomførte derfor en litt utradisjonell rekrutteringsprosess,
forteller Sølvi Solmunde.
Tidligere i vinter inviterte
man alle jobbsøkerne til å
møte opp på en åpen rekrutteringsdag.
– Vi ﬁkk nok litt hakeslepp
da vi så hvor mange som
hadde møtt opp, men det viste

seg at dette var en svært
interessant og spennende
måte å få tak i nye medarbeidere på, sier Solmunde.
Hun mener det ofte kan
være en fordel å kunne møte
jobbsøkeren ansikt til ansikt,
i stedet for å måtte ta stilling
til en persons egnethet kun
ved å lese en søknad eller se
på en CV.
– Kanskje har noen også et
hull i CV-en, slik statsminister
Erna Solberg poengterte i
sin nyttårstale. Ansettelsesprosessen gjorde at vi fanget
opp dyktige medarbeidere vi
kanskje ellers ikke ville funnet,
sier Solmunde, som føler seg
trygg på at hun har fått på
plass en meget serviceminded
og hardt arbeidende stab.

UTBYGGER:
OBOS Forretningsbygg AS

ENTREPRENØR:
Veidekke ASA

ARKITEKT:
Niels Torp Arkitekter

kr
KOSTNADER:
800 millioner kroner

OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL

021

