
 
PRESSEMELDING 29.04.2021 

 

Romsdalen AS flytter hovedkontor til jernbanestasjonen 

 

I midten av mai skal Romsdalen AS flytte inn i nye kontorlokaler på jernbanestasjonen  

Romsdalen AS har inngått avtale med BaneNord om leie av lokaler i jernbanestasjonen, som de vil 

overta i midten av mai. Jernbanestasjonen ligger som nærmeste nabo til Romsdalsgondolens 

fjordstasjon. Kontorlokalene har de siste årene blitt benyttet av Romsdal Reiseliv, (tidligere Romsdal 

Reiseliv og Handel).  

- Det åpnet seg en mulighet for å ta over kontorlokalene i jernbanestasjonen, og den 

muligheten kunne vi ikke la gå fra oss. En plassering midt i sentrum av Åndalsnes og like 

ved Romsdalsgondolen, jernbanen og busstasjonen er ideelt på mange måter. Kontorene 

er fine og lyse, og har alt vi trenger. Vi ser veldig frem til å flytte inn i jernbanestasjonen, 

sier Pål R. Amundsen, administrerende direktør i Romsdalen AS.  

Planer for bruk av glasshuset 

Romsdalen AS tar også over glasshuset som vender mot jernbanen. 

- Vi ser nå på muligheten for å bruke glasshuset på ulike måter. Det er et fint lokale med 

stort potensiale. Vi ønsker å bruke det i møte med gjester, men de spesifikke detaljene 

må vi å komme tilbake til. 

 

Åndalsnes, 28.04.2021  

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:  

Pål R. Amundsen, Adm. Direktør Romsdalen AS og Romsdalsgondolen AS, +47 928 43 982 

 
Om Romsdalen AS  
Romsdalen AS er et investerings- og utviklingsselskap innen aktivitetsbasert reiseliv med 
hovedkontor på Åndalsnes. Selskapet skal identifisere og utvikle muligheter i reiselivet for økt vekst 
og verdiskaping, og investere i et utvalg av reiselivsprosjekter og selskaper. Aktuelle prosjekter er 
Romsdalsgondolen, hotell, turisttog på Raumabanen, Fjordcruise, event og aktivitetsbaserte 
opplevelser. 
 
Romsdalen AS er en del av The Norwegian Travel Company AS (NTC) sin nasjonale satsning. NTC er 
markedsleder innen arktiske opplevelser i Norge med destinasjoner på Svalbard, Kirkenes, Tromsø, 
Lofoten og Romsdalen. Konsernet har store ambisjoner og en tydelig vekststrategi. 
 


