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Kjell-Ivar Gilje Grøndal (Stavanger Aftenblad) 
STAVANGER: Ferske tall fra Benchmarking Alliance og Wiederstrøm Hotel 
Consulting viser at Stavanger fortsatt ligger helt i bunnsjiktet når det 
kommer til hotellrombelegg med sine 49 prosent. På statistikken fra mars 
ligger Stavanger på 12. plass av de 13 største byene i Norge. Bare Bergen er 
bak Stavanger med 48,4 prosent. 
- Stavanger-regionen, som inkluderer Sandnes og Sola, kommer dårlig ut 
når det gjelder rombelegg. Men på rompris ligger dere omtrent midt på 
tabellen, sier hotellrådgiver Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel 
Consulting til Aftenbladet. 
I fjor havnet Stavanger-regionen på fjerdeplass på rombelegg og 
sjuendeplass på rompris - i selskap med de 13 største byene. 
Det positive er imidlertid at Stavanger-regionen er tilbake igjen på samme 
nivå som før pandemien brøt ut 12. mars for to år siden. 
- Belegget for mars i år er det høyeste nivået siden 2019 om vi 
sammenligner med mars de tre siste årene. Men det er ikke første gang 
under pandemien at man er nær normalnivå. Faktisk var man både i juli og 
oktober i 2021 foran tilsvarende måneder i 2019 når det gjelder rombelegg, 
altså andelen utleide rom, sier Wiederstrøm, som har merket stor pågang 
siden i fjor sommer. 
- Vi som bistår innen hotelleiendom - med blant annet nye prosjekter - 
merker en økt positivitet fra næringslivet og investorene. Det er åpenbart at 
aktørene har tro på bedring for hotellbransjen innen få år. Det har vi også. 
Men det må nok tenkes mye nytt rundt både kundegrupper og konsepter. 
Den ferske statistikken viser at 13 storbyer har høyere rombelegg i mars i år 
enn i mars i siste normal-år som var 2019. 



Tromsø hadde det beste rombelegget i mars med sine 79 prosent, mens 
Harstad/Narvik og Kristiansund følger på de neste plassene. Oslo hadde et 
belegg på 61,3 prosent i mars. 
 


