
 

 

Velkommen til Berg-Hansen! 

Samordna innkjøp i Nordland (SIIN) ønsker at det skal være enkelt for deg å bestille 
jobbreiser. Derfor er det inngått en reisebyråavtale med Berg-Hansen Nord-Norge. 

Alt på ett sted 

Samlet på èn nettside får du oversikt over alle tilgjengelige priser for flyselskaper, 
hotellkjeder, leiebil og tog. Våre digitale løsninger sørger for en enkel og effektiv 
reisehverdag. Hos oss kan du sammenligne priser og finne det beste alternativet for 
din reise. 

Våre reiserådgivere er tilgjengelig for deg 24 timer i døgnet. Berg-Hansen Nord-
Norge er åpent på telefon alle hverdager fra 08.00 til 17.00. Etter kontortid åpner 
vakttelefonen for hastesaker 24/7. 

Vårt telefonsystem gjenkjenner deg og din bedrift, samt hvor du befinner deg på 
reise. Alle avtaler på bedrifts og person nivå legger seg inn automatisk ved bestilling..      

Fly, hotell, leiebil og tog kan bestilles online på Berg-Hansen Webgate. I portalen 
har du tilgang til din egen profil hvor du kan oppdatere nødvendig informasjon som 
fordelskort, kredittkort osv. 

Klikk her for link til Webgate gjennomgang. 
 
                                 
I Berg-Hansen portalen/Webgate finner du dine reiser. Her kan du endre og 
avbestille aktive reiser, hvis flyselskapets regler tillater det. Du har tilgang til 
reiseruter, e-ticket kvitteringer (billett) og kvitteringer som brukes som underlag for 
reiseregning, såkalt flown-kvitteringer. De hentes altså i reisemappe her, og kommer 
ikke tilsendt i e-post. 

Når du er på farten kan du også bestille, endre eller avbestille reisen på vår mobil 
app. I appen får du også nyttige varslinger om ting som kan påvirke din reise eller 
destinasjon du skal til. Last ned Berg-Hansen app her 

https://www.berg-hansen.no/
https://www.youtube.com/watch?v=bmMfukwkQjE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w3OOJkViVt8
https://www.youtube.com/watch?v=w3OOJkViVt8
https://www.berg-hansen.no/last-ned-app


Meeting & Events 

Arrangerer du konferanser, gruppeturer, eller event ?                                                                   
Berg-Hansens prosjektledere er eksperter på alle elementer av ditt arrangement. Det 
er lønnsomt å bruke Berg-Hansen – og best av alt, du slipper å ordne alt selv. 

Ferie og privatreiser 

Trenger du tips til storbyturen, eller annen ferierelatert reise, står våre eksperter på 
for å gi deg hjelp og inspirasjon. 

PS: Du kan også enkelt bestille fly, hotell og leiebil for deg og hele familien på 
www.berg-hansen.no   

Trygghet på reisen 

Din arbeidsgiver har ansvaret for deg når du er på jobbreise. Dersom det skulle skje 
noe uforutsett på din reise, vil vårt beredskapsteam varsle din bedrift. Bestill derfor 
alltid dine reiser gjennom Berg-Hansen. 

Hvis flyet ditt er kansellert, eller det varsles hotellstreik, vil Berg-Hansen alltid sørge 
for å finne gode alternativer for deg. 

Planlegger du reiser til områder hvor det er usikkert? Vi er til enhver tid oppdatert på 
UDs reiseråd, kontakt gjerne en av våre reiserådgivere som vil kunne hjelpe deg med 
dette. 

 

Kontakt oss: 

Bestilling og websupport – 75 800 800  nordnorge@berg-hansen.no  

Grupper, møter og konferanser – 75 800 800 grupper.nordnorge@berg-hansen.no 

Ferie, privat – 75 800 800    ferie.nordnorge@berg-hansen.no 

Nettadresse jobb og privatreiser      www.berg-hansen.no  

 

Vakttelefonen – 75 800 800, fra utlandet +47 75 800 800  

 

 
Hilsen oss i Berg-Hansen Nord-Norge 
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