Kartläggning av befintliga och kommande
evenemang- och mötesanläggningar i Lund
Visit Lund AB, kommunalt destinationsbolag
2020-06-08

(1) Lund Stadshall (ombyggnation)

Ägare: Lunds kommun
Operatör: Altitude Meetings
Klar: År 2022
Maxkapacitet: Ca 500 pers i största salen, Sessionssalen
180 + 3 grupprum à 20 pers + 40 pers
•

Målgrupp: Visionen är att få ett mer levande och öppet hus, där det
ofta pågår kulturevenemang (primärt lokala) och möten av olika slag.
En restaurang i det sydvästra hörnet samt café/bar med utökade ytor
för utställningar, kultur, föreläsningar och andra events.

•

Utveckling: Nu pågår planering och renovering.

•

Input event: Konsertsal för musik och enklare produktioner.
Kommunen har hyrkvot för sina event t ex Kulturnatten, Kulturskolan,
kommunfullmäktige med flera. I dagsläget oklart kring kapacitet för
backstage/inlast vilket sätter nivå för innehåll.

•

Input möten: Passar för ex föreningsmöten och mindre utställningar.
Saknas tillräckligt med grupprum för att vara aktuell för större
internationella organisationsmöten. Utställningskapacitet kan
beroende på café/restaurangstorlek bli i minsta laget. Hyrestaxan
kommer påverka målgruppen.

(2) Mötesforum Lund (ny anläggning)
Ägare: Skanska
Operatör: ?
Klar: (tidigast 2025-26)
Maxkapacitet: Ca 1000. i största salen som är delbar.
Breakouts, mingel/utställningsytor

Målgrupp: Anpassat för alla; både företag, organisationer
och föreningar nationellt och internationellt samt
kommersiell kultur/nöje. Gemensam operatör för hotell (ca
250 rum), restaurang och kongress.
Utveckling: Ikonbyggnad med optimal flexibilitet för alla
typer av möten.
Input event: Här finns vägval att göra. Möjlighet för en ny
flexibel scenkonstscen i bra läge.
Input möten: Bästa läget, störst flexibilitet och volym, enda
riktiga kongressanläggningsalternativet. Risk att det bygget
dröjer för länge.

(3) The Loop (ny anläggning)

Ägare: Skanska. Huvudmannaskap ej färdigt,
Operatör: Ev. Altitude Meetings
Klar: 2023
Maxkapacitet 850 pers, 2 mindre konferensrum 75-150 pers.
Samt några samtalsrum
Målgrupp: Tänkt mötesplats där innovation och entreprenörskap
möter näringsliv och kultur. Företag, forskning, produktionsbolag,
kommun eller andra som önskar en mer exklusiv och större anläggning.
Utveckling: Vägval/Beslut inom kort.
Input event: Under förutsättningen att Stora salen byggs på ett
flexibelt och resurssmart sätt skulle en sådan scen vara ett
komplement och välkommet tillskott i Lunds publika infrastruktur.
Hyres- och ambitionsnivå blir avgörande för uthyrning.
Input möten: Konferenser och kongresser inom materialforskning med
stort fokus på MAX IV och ESS, Nanolab LU under förutsättning att det
finns tillgång till flera utbrytningsrum och möjlighet till helhetskoncept
med servering.

(4) Hotel Ideon (ny anläggning)
Ägare: Thanda Group
Operatör: Hotel Ideon
Klar: 2022
Maxkapacitet: 550 pers, samt grupprum
Ca 200 hotellrum
Totalt 12500 m2

Drivs av Thanda group (driver hotell i 5 olika städer i Skåne).
Ligger i anslutning till spårvagnshållplatsen.
Målgrupp: Bred, akademiska kongresser, företagsmöten
(stor majoritet av företagskonferenser är mellan 20-30
personer).
Input möten: Logistiskt bra läge nära spårvagnshållplats.
Kan bli ett bra kluster med samarbete med Elite Hotel Ideon
som ligger nära med kompletterande möteslokaler samt
Ideon Agora.
Input event: I dagsläget inte utrett.

(5) SUS-Aula (ombyggnation)

Maxkapacitet: 350 + 3 mindre lokaler för 70-90 pers
Ägare: Region Skåne
Renovering klar: hösten 2020

Målgrupp: Medicinska möten och konferenser samt
patient- och föreningsmöte.
Utveckling: Allt i aulan kommer att rivas ut, ny teknik
samt tillgänglighetsanpassning kommer att ske i lokalen.
Input möten: Otillräckliga allmänna/utställningsytor.
Ytorna är också öppna för förbipasserande personal.
Operatör saknas. Ingen restaurang för mötesdeltagare.
Input event: I dagsläget inte utrett.

(6) Sparbanken Skåne Arena

Ägare: Fastighets AB Lund Arena
Operatör: Stiftelsen Arenan
Maxkapacitet: 4000 för match 1600 för konferens + B-hall
(gymnastikhall) + Kraftringen Lounge för 220 pers, 1
konferensrum för ca 50 och 4-5 grupprum och glastorget öppen
yta för mingel
Målgrupp : Elitidrott, skolidrott, föreningar, företag och större
möten/evenemang.
Utveckling: Finns ambition att expandera med flera hallar och
utöka kapaciteten.
Input event: Primärt idrottsanläggning som inte är optimal för
kulturevenemang men som går att ställa om. I dagsläget enda
inomhusplatsen som kan ta större publika event. Elitmatcherna
är grundstommen i de publika evenemangen.
Input möten: Ej optimal för kongresser med omställning från
idrott till kongress. För få breakouts/grupprum i förhållande till
storlek. Avsaknad av restaurangyta för konferenser om man
använder hela arenarummet för kongressen.

(7) AF-Borgen

Ägare: Akademiska Föreningen
Operatör: AF-Borgen samt Tegnérs Matsalar
Renovering färdig: 2020
Maxkapacitet: 600 i Stora Salen inkl. balkong 700 + många
konferensrum av varierande storlek
Målgrupp: Studenter, privata arrangemang (bröllop & fester)
konferenser & kongresser.
Utveckling. Ny hiss, ny scen på bottenplan, bättre garderober och
toaletter i bottenplan. Ny trappa från Athen till Stora salen med
förbättrade mingelytor.
Input event: Stark studentprofil. Begränsat antal externa
evenemang.
Input möten: Restaurang i huset med möjlighet till
middagsarrangemang i många salar och olika sittningar. Platsen
är unik mitt i Lundagård. Bra kombination vid stora konferenser
är att använda både Palaestra och Universitetshuset. Dock är
studenternas aktiviteter och events först prioriterade vilket gör
det mindre tillgängligt för konferenser. Fungerar utmärkt för
middagsarrangemang. I stora salen finns ett plant golv med basic
stolar och teknik.

(8) Stenkrossen

Ägare: Lunds kommun
Operatör: Lunds kommun
Färdig: Befintlig
Maxkapacitet: Bygghallen 130, Svarta lådan 55,
mindre mötesrum 10-20 personer

Målgrupp: Föreningar, aktörer och projekt inom
konst, kultur och innovation. En kulturverkstad.
Utveckling: Anläggning kan komma att byggas
om vilket ger bygghallen större kapacitet på
cirka 300.
Input event: Mindre scenkonstproduktioner
inom det fria kulturlivet.
Input möten: Primärt inte tänkt som en
mötesanläggning men det går att genomföra
möten med grupprum och servering i en lite
edgy/råare miljö.

(9) Folkparken

Ägare: Lunds kommun
Operatör: Lunds kommun
Renovering färdig: Befintlig
Maxkapacitet: Cirka 500 sittande, flexibel yta för
upp till cirka 1000

Målgrupp: Kulturskolans verksamhet för
orkester, drama, dans och cirkus. Uthyrning till
föreningar, konferens och musik.
Utveckling: Är under uppbyggnad. Bibliotek
flyttar in i annexdelen hösten 2020.
Input event: Rotundan är utrustad och tänkt
som en konsertlokal med ställbar digital akustik.
Input möten: Funkar bra för dagtidskonferenser.
Saknas grupprum men det går att möblera i den
stora Rotundan. Enklare serveringskök finns.

(10) Stadsteatern
Ägare: Folkets Hus
Operatör: Lunds kommun
Renovering färdig: Befintlig
Maxkapacitet: 491

Målgrupp: Välrenommerad gästspelsscen för scenkonst
samt scen för musikal och spex kopplat till Lunds gymnasier.
Utveckling: Nytt avtal ses över samt förbättringsåtgärder.
Input event: Idag nyttjas teatern cirka 200 dagar/år i
huvudsak ingen verksamhet på sommaren. Ungefärlig
fördelning: 25% av vardera standup, övrig scenkonst,
gymnasieföreställningar samt repetitioner. Här ingår
tekniker samt foajépersonal i grundhyra.
Input möten: Salongen utmärkt för storsittning. Saknas
kringytor som grupprum och cafédel för samtliga gäster.
Finns foajé och mindre café.

(11) Mejeriet

Ägare: Lunds kommun
Operatör: Föreningen Kulturmejeriet
Maxkapacitet: Konsertsal: 675 stående, 275 sittande
Black Box: 150 stående, 50 sittande
Biograf: (Södran) 50
Bar/café: 250* stående, 100 sittande

Målgrupp: Verksamheten består av scen, biograf,
replokaler, restaurang och bar. Mejeriet drivs gemensamt
av fyra föreningar: Folkets Bio i Lund, Månteatern och
musikföreningarna Plektrum och Repeater. Stark profilscen
för Lund.
Utveckling: Scenteknik bland annat.
Input event: De egna aktörerna utgör basen av
evenemangen. Hyrs ut till olika sammankomster.
Input möten: Fungerar fint för mindre dagskonferenser
och konferensmiddagar.

(12) Scandic Star Lund

Ägare: Scandic
Operatör: Scandic Star Lund
Maxkapacitet: Teatersalong 400, Festvåning 450,
Olika mötesrum 12-210 pers

Målgrupp: Företag, möten politik och idrott,
mässor.
Utveckling: Nyligen renoverad 2017/18
konferensavdelning och scendel.
Input event: Anordnar ibland egna evenemang.
Utmärkt för event som kräver mindre teknik.
Input möten: Komplett anläggning för möten
med mat, boende och program under ett tak.
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Anläggningar:
1. Stadshallen
2. Mötesforum
3. The Loop
4. Ideon Hotel
5. SUS
6. Arenan
7. AF-Borgen
8. Stenkrossen
9. Folkparken
10. Stadsteatern
11. Mejeriet
12. Scandic Star

Med utgångspunkt från den kännedom
vi har om anläggningarna maj 2020
Finansiering:
Lunds kommun

