
CLARION HOTEL ARLANDA AIRPORT

Passion for people and planet



Green Building Certifierade
Under 2013 blev Clarion Arlanda Green Building certifierade. 
GreenBuilding är ett system för att kunna kvalitetsmärka 
energieffektiva byggnader. Kriterierna för GreenBuilding 
är att sänka energiförbrukningen i fastigheten med 25 % mot 
kraven i Boverkets byggregler (BBR).

ISO 14001 Miljöcertifiering
Med ISO-certifieringen vill vi stärka vårt miljöengagemang 
ytterligare. Choice har valt det internationellt erkända miljö-
styrningssystemet ISO 14001, eftersom det stämmer väl över-
ens med de visioner och åtgärder vi kommer att sätta i verket.

Bikupor och egen honung
Under våren 2013 fick Clarion Arlanda 3 st bikupor med 150 
000 bin på taket. En biodling som är ett samarbete med 
Destination Sigtuna. Biodlingen ger oss ca 300 kg honung per 
år och det kommer att användas i matlagning som smaksättare 
samt till försäljning.

Arlandas akvifär
Hotellet är anslutet till Arlandas akvifär, vilket ger stora 
energifördelar.

Elbilar
I SkyCity garaget samt utanför hotellet hittar du laddstolpar 
med gratis el för totalt 5 elbilar åt gången. 3 laddstolpar 
inomhus och 2 st utomhus. Hotellet har även ett samarbete 
med Volvo Car Corporation och framtidens bil, Volvo V60 
Plug-in Hybrid. 

Regnskogsfonden
Genom att bo en natt på ett Nordic Choice-hotell bevarar du 
100 kvm regnskog i ett år! Stödet från Nordic Choice går till 
Asiens största kvarvarande regnskogar på ön Nya Guinea, och 
bidrar också till att skydda särskilt sårbara områden där indi-
anerna lever i Amazonas. 

Konditori RC Chocolat 
RC Chocolat öppnade på Arlanda under våren 2013 och är 
en nära samarbetspartner med hotellet. De använder endast 
naturliga och ekologiska råvaror. 

Palmoljefri mat
Clarion Arlanda var det första hotellet i Sverige att utesluta 
palmolja i maten och den 1 maj 2014 blev Clarion Hotel 
Europas första hotellkedja att utesluta palmoljan. 

Konsten
Vi uttrycker vårt miljöengagemang genom konsten på hotellet 
och samarbetar med några av de absolut främsta naturfotogra-
fer som finns. ”Klum Galleri” på Top Floor, våning 13 är ett 
samarbete med Mattias. Alla hotellets 414 rum har en speciell 
miljöutställning med fotografier tagna av Mattias Klum. 

människor lokalt, regionalt & internationellt
Vi bryr oss om männikor. Därför engagerar vi oss i olika pro-
jekt som främjar människor som har det svårt både i vårt 
närområde och på andra sidan klotet. Under året arrangerar 
vi insamling av både kläder, julklappar och pengar till olika 
utvalda organisationer. Vi erbjuder också praktikplatser till 
människor som står utanför arbetsmarknaden.

Vi bryr oss 
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