
SCIENCE VILLAGE HALL 

Skanska projekterar en ny kreativ mötesplats - the Loop - på 
Science Village-området i nordöstra Lund. 

Byggnaden blir en unik mötesplats för akademin, närings-
livet och allmänheten och är strategiskt placerad precis vid 
spårvägsstationen ESS och beräknas stå klar under andra halvåret 
2023. 

I the Loop står vetenskapliga konferenser, nationella och
internationella kongresser i centrum, såväl som kultur-
evenemang. 

The Loop ska innehålla fl era publika miljöer i form av 
restaurang, kontor, co-workingplatser, mötesrum för 250 
personer, ett rymligt och ljust atrium som kan fungera som 
utställnings- och exponeringsyta och en fl exibel och tillgänglig-
hetsanpassad kongress- och evenemangssal – Science Village 
Hall för 1000 personer.

  

Science Village Hall är anpassad för både större och mindre 
konferenser och möten men också för konserter, teater-
föreställningar och scenshower. Salen kan lätt ställas om till 
bankettsittning eller mindre mässor och utställningar.

I direkt anslutning till salen fi nns ett rymligt backstage-
utrymme med loger och förråd, och i atriet fi nns garderob och 
toaletter. 

Science Village ger Lund och Skåne tillgång till en väl-
behövlig och efterlängtad kongress- och  evenemangssal. 
Med ett tätt kvällsprogram är tanken att salen också ska skapa 
liv och rörelse även utanför normal arbetstid och bidra till en 
fantastisk plats för kulturevenemang. 

Med den nya spårvägen blir allt nära. Till Science 
Village-området tar det 14 minuter från Lunds central 
och spårvagnen stannar några meter från the Loop och 
Science Village Hall.  

En kongress- och evenemangssal i the Loop i hjärtat av Science Village

• Teleskopläktare, parkett, bakre balkong samt sidobalkonger
• Rumsyta 720 kvm, 18 m bredd och 40 m lång och 17 m takhöjd
• Scenyta 18 m bredd och 12 m djup  och är delvis höj- och sänkbar
• Salen har all grundteknik som kan behövas i en modern 

konferens- och evenemangsmiljö 
• Goda möjligheter för streamning, inspelning och hybridmöten

SNABBFAKTA OM SCIENCE VILLAGE HALL

Plan 1 -   1. Entré  2. Atrium  3. Science Village Hall  4. Garderob 
5. Restaurang  6. Backstage-utrymme med inlastning

Plan 2 - 1. Co-workingplatser 2. Mötesrum till 250 personer 
3. Special-designad Collaboration Arena  4. Loger och toalett
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Laila Olsson 
Evenemangs- & bokningskoordinator
0722 10 16 46
laila.olsson@sciencevillage.com 

KONTAKT

OM SCIENCE VILLAGE-OMRÅDET
Science Village är en ny stadsdel mitt emellan forsknings-
anläggningarna ESS och MAX IV i nordöstra Lund.  Här 
kommer människor från hela världen att arbeta, mötas och 
utveckla sina idéer.  
 
I Science Village planeras för ett betydande universitets- 
och högskolecampus, ett Science center, tusentals arbets-

platser och gym. På torget ankommer spårvagnen 
till hållplats ESS. Runt torget planeras ett antal restaurang-
er med uteserveringar och annan centrumverksamhet.  
 
Genom hela Science Village planeras ett grönt stråk som 
löper från kullarna vid MAX IV genom Vindarnas Park förbi 
the Loop och sedan vidare in i den stora Kunskapsparken.


