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I KORTHET

Köpenhamn klarar sig bra i konkurrensen om de stora internationella kongresserna. 
 Under 2014 var den danska huvudstaden nummer 12 på ICCA´s lista över de mest populära 
kongres städerna i Europa.  Om Köpenhamn marknadsförs tillsammans med Malmö och Lund 
hamnar de på 7:e plats. Välplanerade och flexibla mötesfaciliteter är en förutsättning för att 
kunna attrahera de stora internationella kongresserna. Genom den stora utbyggnaden av 
möteskapaciteten under de senaste femton åren har Öresundsregionen stärkt konkurrens-
kraften som en modern mötesplats.

Öresundsregionen som en kongresstad - nr 7 i Europa
Köpenhamn har flere möten per 100.000 invånare än populära kongresstäder som Paris, Barce-
lona och London, lika många som Berlin och Amsterdam, men färre än Wien. Tillsammans hade 
Köpenhamn, Malmö och Lund 138 internationella kongresser under 2014 och det skulle motsvara 
en 7:e plats på ICCA’s lista över de mest populära kongresstäderna i Europa om de tre städerna 
marknadsfördes som en gemensam destination.

19 nya anläggningar har byggts sedan 2000
Under de senaste femton åren har det byggts 19 nya kongress och mässanläggningar, större konfe-
renslokaler, kulturscener och arenor i Öresundsregionen och som kan användas till stora möten och 
events.  Det bidrar till ett varierat och flexibelt utbud av anläggningar. Tillsammans har Köpenhamn, 
Malmö, Lund och Helsingborg 41 mötesfaciliteter med plats för mer än 500 deltagare inomhus. Det 
är mer än i exempelvis Berlin, Wien och Barcelona.

Fler men kortare och mindre kongresser
Den internationella trenden går mot att antalet kongresser ökar liksom det totala antalet del-
tagare. Men möterna blir kortare och med färre besökare. En kongress varar i genomsnitt 3,8 
dagar och har 424 deltagare som i genomsnitt konsumerar för cirka 3 200 kronor per dygn under 
sitt besök.

Stor ökning av Öresundsregionens kongresskapacitet
- hälften av de nya anläggningarna har byggts i Skåne
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Hvert år stiger antallet af afholdte interna-
tionale møder med cirka 10 procent på ver-
densplan. Kongresserne bliver kortere og 
med færre deltagere, men samlet set bliver de 
internationale kongresturister flere. 55.000 in-
ternationale kongresser blev afholdt i perioden 
2008-2012 med næsten 22 millioner deltagere, 
ifølge organisationen ICCA .  

Kongresdeltagerne har et relativt højt døgnforbrug 
på mere end 3.000 danske kroner og de internatio-
nale kongresser er mindre konjunkturfølsomme end 
andre events og konferencer. Det er derfor attraktivt 
at tiltrække kongresser og København, Malmö og 
Lund har i de seneste år arbejdet målrettet for at få 
flere internationale kongresser til byerne.

København er med på top 20 over de mest popu-
lære internationale kongresbyer i verden. På ICCA’s 
liste for 2014 ligger den danske hovedstad som 
nummer 13. Det er en fin placering for en by af den 
størrelse. Antallet af møder steget fra 61 i 2003 til 
105 i 2014 – og derimellem den højeste notering 
med 137 møder i 2012 og en ottendeplads på IC-
CA’s liste over verdens mest populære kongresbyer. 
Knapt 300.000 kongresdeltagere estimeres at have 
deltaget i møder i København i perioden 2008-2012. 
 
På listen over Europas mest populære kongresbyer 
ligger København på en 12. plads. De 105 interna-
tionale kongresser som blev afholdt i 2014 kan sam-
menlignes med top 1-byen Paris, som havde dobbelt 
så mange, 214 internationale kongresser. Men hvis 
det ses i forhold til Københavns størrelse svarer det 
til 5,4 møder per 100.000 indbyggere. Det er mere 
end konkurrenterne i kongresbyernes superliga; Paris, 
Madrid, London og Barcelona og næsten samme som 
i Berlin og Amsterdam, men mindre end Wien. 

Lund og Malmö er også med på ICCA’s liste over de 
mest populære kongresbyer i Europa, som henholds-
vis nummer 75 og 81 i 2014. Lund med universi-
tetet er en af de byer, som har mange internationale 
kongresser i forhold til dens størrelse. 17 møder i 
2014, hvilket svarer til 14,7 per 100.000 indbyggere. 
Malmö er rykket op på listen fra plads 95 i 2013 til 
81 i 2014 og havde 16 internationale kongresser, 
hvilket svarer til 5 møder per 100.000 indbyggere, 
næsten det samme som København.  
 
En forudsætning for at kunne være med i konkur-
rencen om de store internationale kongresser er 
velegnede og fleksible mødefaciliteter og hoteller. 
Udbuddet skal være i orden og selv om det måske er 
en for enkel antagelse at udbuddet i sig selv genererer 
en efterspørgsel, så er det sikkert at udbuddet er en 
grundforudsætning. Derudover kræver det et arbejde 
med at markedsføre og profilere byerne for at kunne 
tiltrække flere kongresser. 

På begge sider af Øresund er der mange mødefaci-
liteter. København har lige så mange mødesteder til 
mere end 500 personer, som de populære kon-
gresbyer Wien og Barcelona. Og ses København, 
Malmø, Lund og Helsingborg som en region, er der 
41 mødelokaler, som rummer mere end 500 perso-
ner, og det er flest i vores sammenligning mellem 
udvalgte europæiske kongresbyer. I de seneste år 
har der været massiv udvidelse af kapaciteten både 
for mødefaciliteter og hoteller på begge sider af 
Øresund.  

Ved kanelen i Malmø står nu et nyt vartegn for byen – 
Malmø Live. Et koncerthus og kongrescenter med hotel. 
En milliardinvestering for Malmø stad som ejer og driver 
koncerthuset. Skanska har investeret 2 milliarder i hele byg-
geriet og har efter indvielsen solgt kongrescenter og hotel til 
AFA Försäkring og driften står Clarion Hotels for.

FLER KONGRESSER:
Mötesfaciliteter i 
Öresundsregionen
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I maj 2015 blev Malmø Live åbnet. Hele byggeriet ved Malmö Live 
omfatter kontor, boliger, hotel samt koncert- og kongrescenter på 
i alt 90.000 m2. Det er de danske arkitekter Schmidt/hammer/las-
sen som har tegnet bygningerne og Skanska har bygget hele kvar-
teret. Nordic Choice Hotels Clarion driver hotellet og kongrescen-
tret. Malmö SymfoniOrkester med 100 orkestermedlemmer flytter 
fra den gamle koncertsal til Malmö Live. Kongrescentret har 
kapacitet til 1.500 deltagere og har i desuden 23 konferencelokaler 
med plads til cirka 700 personer. Koncertsalen har plads til 1.600 
personer. Hotellet med 25 etager har 444 værelser, to restauranter 
og en skybar. 

Tivoli hotel- og kongrescenter som blev indviet i 2010 bygger 
allerede ud. 38 nye mødelokaler og 282 flere værelser åbner i 
år og centret får dermed samlet kapacitet for møder på 6.000 
personer, fordelt på 55 mødelokaler samt 679 hotelværelser. Den 
største kongressal har plads til 2.400 personer.  Inklusiv lavpris-
hotellet Wake up Copenhagen bliver der, når den nye del åbner 
senere i år, 1.200 hotelværelser ved kongrescentret. 
Kim Utzon arkitekter har tegnet hotel og kongrescenter og Arp 
Hansen Hotel group både ejer og driver hele centret. Hotelkæden 
har indgået et samarbejde med Tivoli omkring konceptet. 

I Helsingborg er planerne om et kongrescenter flere gange blevet 
stoppet af borgerinitiativer og Länsstyrelsens indvendinger. Efter 
at Mark- og Miljødomstolen har afslået klager fra naboer til det 
kommende byggeri, ser det nu ud til at et kongrescenter kan 
blive bygget ved havnen på det som kaldes Ångfärjetomten. Et 
nyt kongrescenter forventes at kunne stå klar omkring 2019. Det 
er arkitekterne Jais som har tegnet hotel og kongrescentret, der 
skal have kapacitet til i alt omkring 1.600 personer. Desuden også 
et hotel med 250 værelser, tegnet af Wingårdh arkitekter. Der 
diskuteres med operatører, men endnu er der ikke fastsat en dato 
for byggestart.  

I Lund har der også længe været planer om et kongrescenter, men det lader endnu vente på sig. I 2021 forventes et nyt kongrescen-
ter at stå klar ved siden af Lund centralstation med kapacitet for maksimalt 1.500 personer. Som en del af kongrescentret er det 
også planen at der skal bygges et nyt hotel med cirka 250 værelser. 

MALMÖ LIVE  - nyt kongrescenter, hotel og koncertsal i Malmø

TIVOLI CONGRESS CENTER – gennemfører nu den oprindelige plan

HELSINGBORG KONGRESCENTER – endelig et kongrescenter i Helsingborg

LUND KONGRESCENTER - planer om et kongrescenter ved stationen
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I København bygger Arp Hansen Hotel Group sit Tivoli 
Hotel og Kongrescenter ud. Hotelkæden investerer et tre-
cifret millionbeløb og gennemfører dermed den oprindelige 
plan for hotel- og kongresområdet, som også inkluderer 
lavprishotellet Wakeup Copenhagen, med i alt 1.200 hotel-
værelser og mødekapacitet for 6.000 personer. 

Desuden er der planer om kongrescenter i både Helsing-
borg og Lund. Omkring 2021 kan Øresundsregionen have 
udvidet mødekapaciteten til yderligere 3.000 personer.  

Udover disse kongrescentre er der blevet bygget både 
arenaer, hoteller og konferencecentre i Øresundsregionen, 
som også kan bruges til møder og events. Det siger noget 
om byernes prioritering af denne form for turisme.

ICCA står for International Congress and Convention Association. Or-
ganisationen udarbejder hvert år statistik over antallet af internationale 
kongresser, som lever op til følgende krav: tilbagevendende internationa-
le kongresser som roterer mellem mindst tre ICCA medlemslande og 
som har mindst 50 delegater.
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da byen var vært for både FN’s store klimatopmøde 
COP15 og IOC-kongressen og i 2012, da Danmark 
havde EU-formandskabet. Sådanne store værtskaber 
påvirker statistikken og det skal pointeres at statis-
tikken ikke angiver det fuldstændige antal kongres-
ser, men giver en indikation om hvilke byer, som 
er mest populære for internationale kongresser. Vi 
fokuserer på Europa-listen og her ligger København 
som nummer 13, Stockholm nummer 15, Göteborg 
nummer 29, Lund som nummer 75 og Malmö 
som nummer 81. Ses antallet af møder i forhold 
til byernes størrelse ligger de sydsvenske byer og 
København godt til. 

London og Paris tiltrækker med sit store udbud, 
størrelse og internationale karakter mange møder, 
men hvis der ses på antallet af møder per 100.000 
indbyggere er det mindre end 2 møder. 
København havde 5,4 møder per 100.000 indbyg-
gere i 2014. Det er ikke altid at større byer er mere 
attraktive for en kongres, eftersom det er en fordel 
at let kunne komme rundt i byen og være tæt på ho-
teller. Det er også nogle af de styrker som kongres-
direktør Jonas Wilstrup fra Wonderful Copenhagen 
løfter frem med København; unik infrastruktur, tæt 
på international lufthavn samt en sikker by, hvor 
indbyggerne kan tale engelsk. Han mener ligeledes 
at Tivoli Congress & Hotel har bidraget til at byen 

Hur står sig Öresundsregionen i den internationale konkurrensen på 
kongressmarknaden?

Stad Antal större möten

1 Paris 214

2 Wien 202

3 Madrid 200

4 Berlin 193

5 Barcelona 182

6 London 166

7 Singapore 142

8 Amsterdam 133

9 Istanbul 130

10 Prag 118

VÄRLDENS MEST POPULÄRA 
KONGRESSTÄDER 2014

Källa: Pressmeddelande om ICCA International Statistics 
report 2014 & Event in Skåne.
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MALMÖ LIVE.

De europæiske byer ligger i top over verdens 
mest populære kongresbyer, blandt andet Wien, 
Barcelona, Berlin og Amsterdam. Det viser statistik 
som organisationen ICCA hvert år sammenstiller 
over afholdte internationale kongresser i verdens 
storbyer. Det er naturligvis også disse byer som er 
Københavns største konkurrenter. København har 
ligget på top 10 et par gange, blandt andet i 2009, 
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Placering på
ICCA:s lista

Antal inter-
nationella möten 

Antal invånare
(metropolregion *)

Möten per 
100.000 invånare

Stad 2014 2013 2014 2014 2014

Paris Ile de France 1 1 214 12 005 077 1,8

Wien 2 3 202 2 680 667 7,5

Madrid 3 2 200 6 378 297 3,1

Berlin 4 5 193 3 421 829 5,6

Barcelona 5 4 182 5 445 616 3,3

London 6 6 166 14 031 830 1,2

Amsterdam 7 10 133 2 437 114 5,5

Istanbul 8 7 130 14 160 467 0,9

Prag 9 9 118 2 545 537 4,6

Bryssel 10 12 112 2 967 513 3,8

Lissabon 11 8 109 2 807 525 3,9

Köpenhamn 12 13 105 1 948 116 5,4

Budapest  13 14 97 2 965 413 3,3

Rom 13 15 97 4 321 244 2,2

Stockholm 15 16 95 2 163 042 4,4

Helsingfors 16 17 84 1 585 473 5,3

Dublin 17 11 83 1 816 972 4,6

München 18 18 81 2 768 488 2,9

Aten 19 24 80 3 856 059 2,1

Edinbourgh 20 21 72 853 697 8,4

Göteborg 29 29 47 541 145 8,7

Hamburg 34 32 39 3 173 871 1,2

Uppsala 51 38 26 207 362 12,5

Aarhus 64 54 21 323 893 6,5

Lund 75 65 17 115 968 14,7

Malmö 81 95 16 318 107 5,0

EUROPAS MEST POPULÄRA INTERNATIONELLA KONGRESSTÄDER
Placering på ICCA lista, antal internationella möten och invånarantal

Källor: Eurostat, SCB, Event in Skåne, ICCA Statistics report 2013 och 2014. * Invånarantalet avser metropolregionerne, dvs. in-
klusive storstädernas omland. Dock inte för Aarhus, Göteborg, Malmö, Uppsala och Lund, där kommunens invånarantal anges.

har tiltrukket flere små og mellemstore kongresser og 
at kapacitetsudvidelsen for hotellerne har været vigtig 
for at gøre København mere attraktiv for kongresser. 
I 2014 vandt Wonderful Copenhagen med partnere 
i branchen 72 kongresser, som skal afholdes de næste 
par år. Det er 15 flere kongresser end i 2013 og det 
højeste antal nogensinde, ifølge Wonderful Copen-
hagen. Kongresserne forventes at resultere i 340.000 
overnatninger og indbringe over en milliard kroner i 
turismeøkonomisk omsætning.  

Nogle af de største konkurrenter er Amsterdam, 
Wien, Barcelona og Berlin og vi har valgt at se lidt 
nærmere på disse fire byers udbud af mødefaciliteter, 
der har en sal der kan rumme 500 personer eller 
mere i såkaldt biografopstilling. Dette ud fra byernes 
såkaldte venue finder, en søgemulighed over mødefa-
ciliteter på convention bureauernes hjemmesider. 

Wien er en af de mest populære kongresbyer, 
der i perioden 2005-2012 lå som nummer et på 



8

KONGRESSMARKNADEN I ÖRESUNDSREGIONEN

ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Maj 2015

ICCA-listen. Byen, som sidste år måtte overlade 
posten til Paris, er ifølge Wonderful Copenhagen 
med i ”superligaen” og har i mange år arbejdet med 
at tiltrække internationale møder og blandt andet i 
samarbejde med Barcelona. I forhold til mødefaci-
liteterne har Wien lige så mange som København, 
nemlig 19. Med 7,5 møder per 100.000 indbyggere 
er det også den storby i top 10, som tiltrækker flest 
møder set i forhold til størrelsen. I 2014 lå Wien 
nummer 2 med 202 internationale kongresser. 

Amsterdam ligner på mange måder København 
– i forhold til størrelse, udseende og kultur samt 
udbuddet af mødefaciliteter. I Amsterdam er der 17 
mødelokaler som kan tage imod 500 personer eller 
flere. Det store kongres- og messecenter RAI ligger 
tæt på Schiphol lufthavn og har som Bella centret 
bygget ud med bedre konferencefaciliteter og et ho-
tel er undervejs. Amsterdam er klatret flere pladser 
op på ICCA’s liste over internationale kongresbyer 
og ligger på en 7. plads. Ses antallet af møder i for-
hold til indbyggertallet er det på samme niveau som 
København, 5,5 møder per 100.000 indbyggere. 

Berlin er også en af de byer som nævnes som 
konkurrent til København. Den er blevet trendig 
og mødekapaciteten er blevet udvidet de seneste år. 
Samtidig er den billigere end København, ifølge Jo-
hans Wilstrup. Byen har flest mødelokaler som kan 
tage mere end 500 personer, 32 af meget forskellig 
art, og Messe Berlin har netop indviet den største 
kongressal blandt de konkurrenter til København, 
som vi har set på - CityCube Berlin med plads til 
5.000 personer. Den tyske hovedstad er rykket 
en plads op på ICCA’s liste i 2014 og ligger som 
nummer 4 over Europas mest populære byer med 
193 internationale møder. Set til byens størrelse, er 
mødeantallet på samme niveau som København, 
5,6 møder per 100.000 indbyggere. 

Turistmagneten Barcelona har i mange år været blandt 
de mest populære kongresbyer. Byen ligger som num-
mer 5 på ICCA’s liste over de mest populære kongres-
byer i 2014, hvor byen var vært for 182 internationale 
kongresser. Set til indbyggertallet er det 3,3 møder per 
100.000 indbyggere, hvilket er færre end København. 
Ifølge venue finderen er der lige så mange mødefaci-
liteter som i København og dette inlusiv museer og 
alternative venues med plads til kongres.

Den svenske hovestad ligger i 2014 som nummer 
15 på listen over de internationale kongresbyer i 
Europa med 95 kongresser, hvilket svarer til 4,4 

møder per 100.000 indbyggere. I Stockholms venue 
finder er der 12 mødefaciliteter med plads til mere 
end 500 personer i den største sal. Et nyt kongrescen-
ter, Stockholm Waterfront, blev indviet i 2011. Som 
i København er det placeret tæt ved centralstationen 
og har plads til 3.000 kongresdeltagere. Stockholms-
mässan har også bygget om og renoveret lokaler og 
entréen i løbet af de seneste år for blandt andet at 
gøre det mere attraktivt for kongresser. 

I forhold til de mindre byer Lund og Malmö er der 
blandt andet konkurrence fra Göteborg og Uppsala. 
Når antallet af møder ses i forhold til indbyggerantallet 
udmærker Uppsala og Lund sig med henholdsvis 12,5 
og 14,7 møder per 100.000 indbyggere. Lund har iføl-
ge Event in Skåne arbejdet målrettet med at tiltrække 
flere ICCA kongresser. Byen har med sit universitet en 
styrke i forhold til at tiltrække forskningskongresser. 
Der har længe været en diskussion om at etablere et 
kongrescenter i byen, for at kunne tage imod endnu 
flere kongresser. Uppsala ligner i forhold til størrelse 
og karakter Lund. Et kongrescenter var også længe 
undervejs der – siden 1960 har der været forskellige 
planer om et kongres- og koncerthus, men først i 2007 
blev Uppsala Konsert & Kongress med plads til 1.100 
personer indviet. Hvis der ses på placeringen på ICCA’s 
liste er begge byer rykket nedad. Lund lå som nummer 
65 i 2013 og er rykket ned til plads 75. Uppsala var 
nummer 38 i 2013 og nummer 51 i 2014.  

Göteborg er også en svensk konkurrent og byen lå 
som nummer 29 på ICCA’s liste for 2014 og havde 
8,7 møder per 100.000 indbyggere. Lige nu har 
Göteborg nordens største hotel med 1.200 værelser 
og sammen med Svenska Mässan er det et populært 
sted for at holde messer og kongresser. I forhold 
til Göteborg har Malmö færre kongresser både i 
forhold til bynes størrelse og antal, men Malmö har 
et stort udbud af mødefaciliteter for sin størrelse 
og med Malmö Live og Malmömässan bliver byen 
endnu mere konkurrencekraftig. På Malmö Con-
vention Bureau fremholdes blandt andet nærheden 
til Kastrup, en god fremkommelighed og billigere 
priser som Malmös fordele som kongresby. Malmö 
havde 16 internationale kongresser i 2014, hvilket 
svarer til 5 møder per 1.000 indbyggere og byen er 
rykket op fra plads 95 i 2013 til plads 81 i 2014. 
Ifølge Malmö Convention Bureaus egen statistik og 
beregninger, blev der i 2013  afholdt 37 kongresser 
i Malmø, hvoraf 25 var internationale. De stod for 
mere end 25.000 overnatninger, hvilket har givet 
en turismeøkonomisk omsætning på 80,9 millioner 
svenske kroner til byen. 
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Stad
Antal mötes-
lokaler >500

Kapacitet störs-
ta möteslokalen Största möteslokalen

Antal mäss- 
och kongress-
centra

Mötesfaciliteter 
inklusiv hotel

Barcelona 19 3.140 CCIB Centre de Conven-
cions Internacional de 
Barcelona

2 ingen 
uppgift

Wien 19 4.320 ACV Austria Center Vienna 3 6

Berlin 32 5.000 CityCube Berlin (Messe 
Berlin GmbH)

5 16

Amsterdam 17 2.000 Amsterdam RAI Convention 
Centre

3 6

Stockholm 12 3.500 Stockholmmässan 4 5

Göteborg 9 1.500 Svenska Mässan & Gothia 
Towers

2 4

Uppsala 5 1.800 Universitetshuset 1 0

Köpenhamn 19 4.322* Bella Center 2 9

Malmö 13 1.500 Clarion Hotell & Congresss 
Malmö Live 

3 3

Lund 3 750 AF Borgen 0 0

Helsingborg 6 2.500 Olympia konferens & event 1 0

ÖVERSIKT MÖTESANLÄGGNINGAR MED PLATS TILL MINST 500 PERSONER

Kilde: Byernes venue finder. Det kan være forskel på hvor mange mødelokaler som de forskellige convention bureauer væl-
ger at have med i deres venue finder, eksempelvis om der medtages teatersale og arenaer. 
 
Eftersom der er forskel på hvordan de forskellige byers convention bureauer beregner den totale kapacitet på et mødested, 
medtages dette ikke. Derimod har vi medtaget alle de mødelokaler som har en sal med plads til minimum 500 personer 
siddende i biografopstilling. * Bella Centers Hal C er tom, men kan tage 12.000 kongresdeltagere. Her medtages her indrettet 
kongressal A. 

Antal mødelokaler > 500 = Omfatter alle lokaler i den aktuelle venue finder, som har et lokale med plads til mere end 500 personer siddende i biogra-
fopstilling. Dvs også arenaer, koncertsale, teatersale osv. Kapacitet største mødelokale = Det mødelokale som har plads til flest personer siddende 
i biografopstilling og som ikke er en arena. Antal kongrescentre = Mødefaciliteter, hvis hovedsaglige funktion er store møder. Det vil sige et kongres 
eller messecenter med kongresfaciliteter. Konferencehoteller, multiarena og teater- og koncertsale medtages ikke. Mødefaciliteter inklusiv hotel = 
Kongrescentre med tilhørende hotel eller hoteller med mødefaciliteter med et lokale til 500 personer eller mere.

I Stockholms venue findes der tolv mødesteder, som 
har plads til 500 personer eller mere, deriblandt mange 
hoteller med mødefaciliteter. Stockholm Waterfront 
Kongrescenter som blev indviet i 2011, har plads til 3.000 
kongresgæster og er Sveriges største kongrescenter. 
Stockholmsmässan har dog renoveret i de seneste par 
år og forbedret for kongresser og har dermed det største 
mødelokale med plads til 3.500 personer. 
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STOCKHOLM WATERFRONT BLEV INDVIET I 2011
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Hollands største kongrescenter Amsterdam RAI, hvis 
oprindelige bygning er fra 1961, bygger ud. I juni åbner en ny 
multifunktionel konference- og kontorbygning med glastilbyg-
ning, hvor der kan dyrkes grønsager til kongrescentrets eget 
brug. Derudover skal  et 91 meter højt hotel med 650 værelser 
bygges ved siden af kongrescentret. RAI ligger også centralt 
og samtidig tæt på Schiphol lufthavn og ifølge den officielle 
mødekalender, skal omkring halvdelen af de planlagte kon-
gresser i 2015 og 2016 afholdes der. Alternative mødefacilite-
ter findes også, så som passagerterminalen for krydstogt.
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RAI AMSTERDAM ER HOLLANDS 
STØRSTE KONGRESCENTER. 

I Berlin er der mange venues – blandt andet seks kongrescen-
tre, 16 hoteller med store konferencesale samt alternative mø-
defaciliteter blandt andet den gamle lufthavn Tempelhof, som 
har en sal, der kan tage imod 3.000 gæster. Kongrescentret 
BCC  kan tage imod lidt mere end 1.100 personer i den største 
sal. Messe Berlin indviede et ny expocenter ved Schönefeld 
lufthavn (som skal blive til Brandenburg lufthavn når denne 
efter mange års forsinkelser åbner 2017) i 2010 og i maj 2014 
blev en ny konferencedel, kaldet CityCube, indviet. På Estrel 
Kongress & Messe Center åbner en ny kongreshal til efteråret 
og det kombinerede hotel, event- og kongrescenter får 73 
mødelokaler og 1125 hotelværelser. 
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BYGNINGEN SOM HUSER BERLIN CONGRESS CEN-
TER ER FRA 1964, MEN BLEV GENNEMRENOVERET 
FOR 30 MILLIONER EURO OG INDVIET I 2003. 

Ifølge Barcelonas venue finder er der 19 mødefaciliteter 
som kan tage mere end 500 personer. Der to store kon-
gres- og messecentre, hvoraf det ene blev indviet i 2004. 
Derudover er der en multiarena, som også kan anvendes 
til store kongresser og universitetet en stor konferencesal 
med plads til 1.000 personer og hotel. Ingen af de andre 
centre har et hotel under samme tag, men Barcelona har 
cirka 37.500 hotelværelser og kapaciteten udvides fremover 
med omkring 2.500, ifølge turistorganisationen. 
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CENTRE CONVENCIONS INTERNATIONAL BARCE-
LONA HAR 38 MØDELOKALER OG PLADS TIL BÅDE 
KONFERENCER, KONGRESSER OG MESSER. 

Wien har ifølge convention bureauets venue finder 19 
mødelokaler med plads til mere end 500 siddende kongres-
deltagere, blandt andet messe- og kongrescentret Austria 
Center Vienna, Wien messe og kongrescenter samt det 
historiske Hofburg Vienna. Og så er der Wiener Stadthalle, 
arena fra 1958, som skal huse årets Eurovision. Der er flere 
hoteller som har konferencesal til flere end 500 personer. 
Derudover har universitetet også en konferencesal med 
plads til 600 personer og mange af møderne i Wien Conven-
tion Bureaus eventkalender finder sted på universitetet.
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AUSTRIA CENTER VIENNA ER ØSTRIGS STØRSTE 
MESSE- OG KONGRESCENTER MED SAMLET KAPA-
CITET FOR 20.000 PERSONER I 24 LOKALER, HVORAF 
DET STØRSTE KAN HAVE 4.320 PERSONER.  
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Hvorfor kongresser? 

Mødeturisme kan generelt siges at være en ind-
bringende form for turisme. Mødedeltagerene har 
et relativt højt døgnforbrug og der er en chance for, 
at besøget vækker interessen for destinationen og 
de således kommer på besøg igen som ferieturister. 
Ifølge Wonderful Copenhagen bruger hver kon-
gresdelegat i gennemsnit 3.100 danske kroner per 
døgn i hovedstaden og Malmø Convention Bureau 
beregner at hver international kongresdelegat bruger 
3.200 svenske kroner. 

Udover den direkte omsætning som kongresserne 
bidrager med kan der også peges på fordele i forhold 
til markedsføring af destinationen i forbindelse med 
eventuel medierapportering samt profilering af byen i 
relation til kongressernes emneområder. 

Når eksempelvis Malmø og København tager 
imod repræsentanter fra Europas storbyer til den 
europæiske forenings Eurocities årlige møde i novem-
ber, så giver det mulighed for at profilere de to byers 
tværregionale samarbejde, særligt om bæredygtig by-
udvikling. Ligeledes har eksempelvis Nordisk Forum 
også været i tråd med Malmøs sociale profil. Og på 
det tema vandt Malmø for nylig også MR-dagarna, 
en nordisk kongres om menneskelige rettigheder, 
som forventes at få 4.000 deltagere.  

For at vinde de videnskabelige kongresser, er det 
vigtigt at de matcher de områder hvor universiteter-
ne står forskningsmæssigt stærkt og at det afspejler 
byens erhvervsmæssige kernekompetencer. Det giver 
universiteterne såvel som byerne en chance for at pro-
filere sig yderligere inden for området.

I København er det blandt andet cleantech, IT og 
life science, som er vigtige områder, som hovedstaden 
gerne vil profilere sig på. Ifølge Wonderful Copenha-
gen er 9 af de 72 vundne kongresser i 2014 inden for 
cleantech, 7 inden for IT og 26 inden for life science. 

Flere møder, men kortere og med 
færre deltagere 
Gennem de seneste årtier har kongresmarkedet 
ændret sig set på et internationalt plan. Antallet af 
deltagere per møde er mindsket og mødelængden 
er blevet kortere, men samtidig er der blevet flere 
møder og det samlede antal mødedeltagere på ver-
densplan stiger hvert år, ifølge ICCA.  

Det samlede antal mødedeltagere på verdens-
plan er steget fra lidt over to millioner og 1.795 
kongresser i perioden 1963-67 til 54.844 kongres-
ser med næsten 22 millioner deltagere i perioden 
2008-2012. Og sammenlignet med perioden inden, 

2003-2007, er antallet af mødedeltagere steget med 
26 procent. Men selv om der er flere mødedeltage-
re, er trenden at de internationale kongresser har 
færre deltagere i dag. Mere end en tredjedel af alle 
ICCA-kongresser i perioden 2008-2012 havde kun 
mellem 50 og 149 deltagere. Det kan sammenlig-
nes med 60’erne, hvor de små møder stod for 10 
procent og i 90’erne, hvor de stod for omkring 20 
procent. Ligeledes er møder med 150-249 deltagere 
vokset, mens større møder med mere end 500 delta-
gere er blevet færre. I perioden 1963-67 havde mere 
end halvdelen af de internationale kongresser mere 
end 500 deltagere. I 90’erne var det omkring 30 
procent, mens det i 2008-2012 kun var 20 procent. 
Det gennemsnitlige mødedeltagere faldt fra 1.253 i 
1963-1967 til 424 i 2008-2012. 

Samtidig med at der er færre deltagere per møde, 
så er de internationale kongresser også blevet korte-
re. Ifølge ICCA’s statistik over den gennemsnitlige 
længde af en kongres er den faldet siden 60’erne  fra 
omkring 6 dage til i 80’erne være omkring 5 dage 
og i perioden 2008-2012 gennemsnitligt 3,8 dage. 

I forhold til på hvilken type af mødefacilitet 
som kongresserne bliver afholdt, har der også været 
en ændring gennem de seneste år. Størstedelen af 
kongresserne bliver afholdt på hoteller med møde-
faciliteter. I perioden 2008-2012 blev 44,2 procent 
af alle møder i ICCA’s database afholdt på et hotel, 
mens kongres og messecentrene stod for 24,3 
procent i perioden. Det er en ændring som ses siden 
2003. Inden da blev mere end en tredjedel af kon-
gresserne afholdt på et kongres- eller messecenter. 

Nye mødefaciliteter 

Der er altså flere møder at konkurrere om, men 
de bliver mindre og kortere. Det stiller krav til 
fleksibiliteten for mødelokalerne. Det kan være en 
af grundene til de mange nye mødefaciliteter, som 
er blevet etableret på begge sider af Øresund. De er 

Type af venue 2008-2012

Mødefaciliteter på hotel  44,2 %

Kongres- og messecenter 24,3 %

Universitet 22,4 %

Andre venues 9,2 %

HER AFHOLDES DE  
INTERNATIONALE KONGRESSER

Kilde: : ICCA report A Modern History of International Asso-
ciation Meetings 2012



12

KONGRESSMARKNADEN I ÖRESUNDSREGIONEN

ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Maj 2015

Namn Stad Kapacitet Klart Byggherre Operatör Arkitekt

Malmö Arena Hotel Malmö, Hyllie Konferens:150 personer, Hotell: 295 værelser mars 2015 Parkfast AB Best Western Gert Wingårdh 
Arkiteketkontor 
& Mats Matsson

Green Solution House Rönne, Bornholm Konferens: 350 personer
Hotell: 92 rum

 april 2015 Hotel Ryttergården Hotel 
Ryttergården

3XN

Clarion Hotel & Congress Malmö Live Malmö, centralt Kongress: 1.500 pers, Konsert: 1.600 personer
Hotell: 444 rum

 maj 2015 Skanska Nordic Choice 
Hotels

schmidt/hammer/
lassen

Tivoli Hotel & Congress Center (udvidelse) Köpenhamn Konferens: 38 nya möteslokaler (totalt 2000 
pers), hotell: 282 rum

 juli 2015 Arp Hansen 
Hotel Group

Arp Hansen Kim Utzon Arkitekter

Quality Hotel View Malmö Hyllie Konference: 1.020 personer
Hotell: 302 rum

januari
2016

Annehem Bygg & 
Projekt AB

Nordic Choice 
Hotels

CF Møller/Krook 
och Tjäder

Studio Malmö Konferens och konsert: 350 personer 
Hotell: 98 rum

hösten 2016 Skanska Story Hotel schmidt/hammer/
lassen

Helsingborg hotell & kongresscenter Helsingborg Kongress: 1.600 personer
Hotell: 230 rum

2019* Midroc Property 
Development

Jais Arkitekter

Lund hotell & kongrescenter Lund C Kongress: 1500 personer, Hotell: 250 rum 2021* - - -

NYA KONFERENS- OCH KONGRESSCENTRAfleksible og kan bruges til små såvel som mellemsto-
re og store kongresser. Der er ligeledes kommet 
flere hoteller med konferencekapacitet for at møde 
efterspørgslen og trenden med at afholde kongresser 
på hoteller. Det er dog stadig de store kongresser, 
som byerne særligt er interesserede i, eftersom det 
naturligvis bidrager med en større omsætning. Det 
er derfor vigtigt at have mødefaciliteter, som kan 
rumme en større kongres. 

I et lidt bredere perspektiv har der i de seneste år 
været stor byggeaktivitet i forhold til kultur og 
turismefaciliteter, som også kan bruges til møder og 
events – det handler om teaterscener, multiarenaer, 
hoteller og kongrescentre. De fleste planer er blevet 
gennemført, andre er blevet lagt på is eller opgivet. Et 
sådant er eksempelvis World Village of Women Sports 
som flere aktører arbejdede for at få etableret i Malmø, 
men som blev opgivet, da Malmø universitet valgte en 
anden placering for deres idrætsforskning. Derimod 
har Malmø i løbet af de seneste seks-syv år fået en 
arena, et stadion, et messecenter, som allerede er blevet 
udvidet, og nu senest kongrescenter og koncerthuset 
Malmø Live. Flere nye hoteller er også åbnet i denne 
periode og næste år kommer to til, et i Hyllie og et på 
Universitetsholmen bag centralstationen. Flere hotel-
planer har været på tegnebordet, men er blevet stoppet 
i planprocessen eller afventer markedet. 

Kapacitetsstigningen for hotellerne i Malmö er ifølge 
Malmö Turism omkring 25 procent. 
I Lund og Helsingborg har der været forskellige 
planer om et kongrescenter i mange år, men endnu 
er de ikke blevet gennemført. Dog ser det ud til at et 
kongrescenter med hotel kan stå klar i Helsingborg 
omkring 2019 og, lidt mere usikkert, et kongrescen-
ter med hotel i Lund omkring 2021. I begge byer 
er der blevet bygget nye multiarenaer; i Helsingborg 
blev den indviet 2012 og i Lund 2008.
 
På den danske side har der også været stor byggeakti-
vitet de seneste år. Tivoli Hotel og Kongrescenter blev 
indviet i 2010 og siden da har omkring 1,5 millioner 
gæster enten boet eller besøgt centret. Nu udvides 
hele komplekset med flere hotelværelser, møde- og 
konferencelokaler og den oprindelige plan for kon-
grescentret bliver dermed gennemført.
Konferencehotellet Crowne Plaza blev indviet i 2009 
og Bella Centret åbnede Danmarks største hotel, 
Bella Sky, med 814 værelser i 2011 og renoverede 
kongresdelen til et nyt Comwell konferencecenter 
med 48 mødelokaler i 2014. Bella Centret blev i 
2012 opkøbt af Solstra Capital Partners og er siden 

fusioneret med Crowne Plaza og har opkøbt Mariott 
Hotel. Næste skridt for koncernen er at realisere 
planerne om en helt ny bydel med 5.000 beboere og 
7.500 arbejdspladser omkring Bella Centret. 
Ikke langt fra Bella Center havde Cabinn i Ørestad 
planer om at udvide med et lejlighedshotel kombi-
neret med kontor- og konferencefaciliteter, men har 
ændret planerne til at udelukkende være hotellej-
ligheder. Når de 550 nye værelser bliver indviet er 
Cabinn Metro i Øresstad det største hotel i Norden. 
Ligeledes er det i Ørestad at den nye multiarena Roy-
al Arena er ved at blive bygget. Den skal have plads 
til 15.000 tilskuere ved musikarrangementer og andre 
events og 12.500 til sportsevents. Planerne om en 
arena har været længe undervejs og bygges nu af det 
for byggeriet etablerede selskab Arena CPHX med 
penge fra Københavns Kommune og Realdania. Når 
byggeriet er færdigt i slutningen af 2015 overdrages 
driften til operatøren Live Nation. 
Derudover er der efter et par år med mange nye 
hotelbyggerier, en række hoteludvidelser og reno-
veringer i gang eller nylig færdigstillet. Glostrup 
Park Hotel, Radisson Blu Scandinavia, Hotel SP34 
(tidligere Hotel Fox), Nimb Hotel og d’Angleterre 
er nogle eksempler. Ifølge Horesta er der opført 
omkring 3.500 nye hotelværelser i København i 
perioden 2008-2013, hvilket svarer til en kapaci-
tetsstigning på 26,6 procent.  
Med regionens omkring 41 mødefaciliteter som har 
plads til mere end 500 siddende personer, og flere 
på vej, kan grundforudsætningen for at tiltrække 
kongresser siges at være i orden. 
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Namn Stad Kapacitet Klart Byggherre Operatör Arkitekt

Malmö Arena Hotel Malmö, Hyllie Konferens:150 personer, Hotell: 295 værelser mars 2015 Parkfast AB Best Western Gert Wingårdh 
Arkiteketkontor 
& Mats Matsson

Green Solution House Rönne, Bornholm Konferens: 350 personer
Hotell: 92 rum

 april 2015 Hotel Ryttergården Hotel 
Ryttergården

3XN

Clarion Hotel & Congress Malmö Live Malmö, centralt Kongress: 1.500 pers, Konsert: 1.600 personer
Hotell: 444 rum

 maj 2015 Skanska Nordic Choice 
Hotels

schmidt/hammer/
lassen

Tivoli Hotel & Congress Center (udvidelse) Köpenhamn Konferens: 38 nya möteslokaler (totalt 2000 
pers), hotell: 282 rum

 juli 2015 Arp Hansen 
Hotel Group

Arp Hansen Kim Utzon Arkitekter

Quality Hotel View Malmö Hyllie Konference: 1.020 personer
Hotell: 302 rum

januari
2016

Annehem Bygg & 
Projekt AB

Nordic Choice 
Hotels

CF Møller/Krook 
och Tjäder

Studio Malmö Konferens och konsert: 350 personer 
Hotell: 98 rum

hösten 2016 Skanska Story Hotel schmidt/hammer/
lassen

Helsingborg hotell & kongresscenter Helsingborg Kongress: 1.600 personer
Hotell: 230 rum

2019* Midroc Property 
Development

Jais Arkitekter

Lund hotell & kongrescenter Lund C Kongress: 1500 personer, Hotell: 250 rum 2021* - - -

NYA KONFERENS- OCH KONGRESSCENTRA

Källa: Hotellens och kommunernas hemsidor och kontaktpersoner.               * Invigningsår ännu ej fastställt, i Helsingborg sker byggstart i sept. 2015.

Denne rapport er en kortlægning af mødemarkedet set i 
forhold til faciliteter for større internationale møder. 

Vi har set på markedet for store internationale kon-
gresser, eftersom de generelt har en højere omsætning 
og dermed er mere eftertragtede.

Vi har behandlet udbuddet i forhold til at se på hvor 
mange mødefaciliteter, som har et lokale med kapa-
citet til 500 eller flere personer, siddende i biografop-
stilling. Dette har vi gjort for at begrænse udvalget, 
men også for at fokusere på de store lokaler som har 
plads til de store møder. 

Udbuddet af mødefaciliteter er ikke alene nok for 
at give et fuldstændigt billede af kongresmarkedet i 
Øresundsregionen set i forhold til andre europæiske 
storbyer. Der er givetvis andre faktorer som påvirker 
hvor mange kongresser en by kan tiltrække, så som fag-
lig opbakning inden for byens styrkeområder i forskning 
for at kunne tiltrække forskningskongresser, ressourcer 
til convention bureauer som kan bistå organisationer, 
virksomheder og kommuner med hjælp med at udar-
bejde tilbud samt faciliteternes kvalitet, byens pris- og 
serviceniveau, øvrige faciliteter og infrastruktur, så som 
kollektiv trafik, nærhed til lufthavn og hotelkapacitet. 

Udvalget af europæiske storbyer er foretaget efter hvil-
ke convention bureauerne her i regionen anser er nogle af 
de største konkurrenter og deres placering på top 10 på 
ICCA’s liste over de mest populære kongresbyer. 

Statistikken over antallet af internationale møder i de 
europæiske storbyer er hentet fra organisationen Inter-
national Congress and Convention Association (ICCA). 
Den statistik som organisationen udarbejder hvert år 
indeholder antallet af internationale kongresser, som 
lever op til følgende krav: tilbagevendende internatio-
nale kongresser som roterer mellem mindst tre ICCA 
medlemslande og som har mindst 50 delegater. Udover 
mindsteantallet, siger statistikken ikke noget om stør-
relsen på de afholdte kongresser. ICCA udtrykker følgen-
de i forbindelse med offentliggørelsen af statistikken: 
”ICCA’s rankings are a snapshot of a moment in time of 
a database designed for sales and marketing purposes, 
for a very specific segment of the market, a segment 
moreover where decisions are made three to six years in 
advance. Any destination wishing to accurately present 
its true performance in the international meetings field 
needs to complement the ICCA statistics and rankings 
with its own robust measurement of all meetings busi-
ness won for the future and hosted in the past year.” 

Som eksempel kan fremhæves Malmø, som i deres 
årsrapport for mødemarkedet i 2013 opgiver, at der har 
været afholdt 25 internationale kongresser, mens ICCA 
statistikken opgiver 13. 

Det er således ikke et fuldstændigt billede af antallet 
af kongresser, som er afholdt i hver by, men derimod et 
sammenligneligt billede.

OM RAPPORTEN

KILDER: International Congress & Convention Association (ICCA), Eurostat, Danmarks statistik, SCB, Horesta, Malmö Turism, Tourism in Skåne og 
interview med Sofie Bromée på Event in Skåne, Sara Anderssson og Christopher Johansson på Malmö Convention Bureau, Jonas Wilstrup på Wonderful 
Copenhagen, samt tilgængelig elektronisk information og materiale fra convention bureauer og turistorganisationer i Berlin, Wien, Barcelona, Amster-
dam, Stockholm, Göteborg og Uppsala.
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KONGRES

RIKSIDROTTSMÖTET i Helsingborg med 800 deltagere, 
maj 2018

ECSS EUROPEAN COLLEGE OF SPORTS SCIENCE  
i Malmö med 2.500 deltagere, juni 2015

EADV  EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VE-
NEREOLOGY i Köpenhamn  med 8.000 deltagere, oktober 2015

MEDICON WEEKEND 2015 i Lund med 600 deltagere, 
oktober 2015

KONGRES OM 
MENNESKELIGE 
RETTIGHEDER 
TIL MALMØ I 
2016
MR-dagene er Nordens største 
forum for menneskelige rettig-
heder og kongressen som varer 
i to dage forventes at tiltrække 
4.000 deltagere.

4 EXEMPEL PÅ STÄDERNAS 
 KONGRESSER UNDER 2015
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3.100 DKK 
– så mycket använder en kongress-
deltagare i genomsnitt per dygn i 
Köpenhamn.

3.200 SEK 
- så mycket använder en kongress-
deltagare i genomsnitt per dygn i 
Malmö.

På Bornholm blev det 
miljøvenlige konferencecenter 
Green Solution House indviet i 
april 2015 med en konference-
sal med plads til 350  deltage-
re. Rettesnoren for byggeriet 
har været craddle to craddle 
konceptet. Det er Ryttergården 
som længe har haft hotel på 
øen som har bygget ud.

GREEN SOLUTION HOUSE 
– NYTÆNKNING PÅ BORNHOLM
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”København er udfordret på flere punkter, 

når man kigger på value for money, men 

har til gengæld en stærk position i forhold 

til gæstfrihed, den generelle tryghedsfølelse, 

københavnernes evne til at kommunikere på 

tværs af eventuelle sprogbarrierer og også 

transportmuligheder til og fra lufthavnen.”

Olivier Henry Biabaud, adm. diektør i TCI Research i forbindelse med en ana-
lyse af turisternes oplevelse  i København og otte andre nordeuropæiske byer. 
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Luksushotellet ved Kong-
es Nytorv i København er 
blevet renoveret og er, som 
det eneste hotel i Dan-
mark, kommet i kategorien 
femstjernet superior i den 
europæiske hotelstjer-
nesystem. Derudover er 
hotellet med 90 værelser 
placeret på blandt andet 
rejsemagasinet Travel & 
Leisures rangliste over 
verdens bedste luksusho-
teller og hotelrestauran-
ten Marchal fik 2014 en 
Michelinstjerne. Hotellet, 
som blev etableret i 1755, 
er blevet renoveret gennem 
de seneste to år. 

D’ANGLE
TERRE FEM
STJERNET 
SUPERIOR

ARP HANSEN HOTEL 
GROUP VÄXER

Samtidigt som det byggs rekordmånga hotell i Öresundsregionen 
ökar antalet hotellövernattningar. 

FLER ÖVERNATTNINGAR
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”Jeg glæder mig til at være 
med til at udvikle turisme-
erhvervet og til at placere 
 København som en verdensby 
internationalt i tæt samarbej-
de med medarbejderne og alle 
relevante aktører på området”

Den lokala hotellkedjan med 
12 hotell i Köpenhamn redo-
visade en vinst på 125 miljo-
ner danska kroner 2014.  
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Mikkel Aarø-Hansen, ny direktør for Wonderful Copenhagen. Malmö Turism skal 
også have ny direktør. Johan Hermansson bliver direktør for kultur- og fritidsforvalt-
ningen i Malmö stad og hans eftertræder er endnu ikke offentliggjort.

SKYBAR 
I marts åbnede det nye hotel ved 
Malmö Arena i Hyllie og på 16. 
etage er Malmøs første skybar 
åbnet. I maj åbnede Malmö 
Live, også her med en skybar på 
hotellets top, på 25. etage. 

Hotellövernattningar 2014
Förändring
ett år

Region Skåne 3.306.849 övernattningar (+7 %) 

Malmö 1.341.616 övernattningar (+8 %)

Region Huvuddstaden 8.145.663 övernattningar (+8 %)

Köpenhamn 6.593.246 övernattningar (+9 %)

Region Själland 1.272.579 övernattningar (+5 %)

Kilde: SCb, Danmarks statistik. Den danske statistik angiver overnatninger på hotel og ferie-
centre og kun for hoteller med mere end 40 senge.
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Multiarena, kongress, teater och konsert Ort Kapacitet, personer* Invigningsår

Ballerup Superarena Ballerup 7.500 2001

Dunkers Kulturhus Helsingborg 500 2002

Operaen Köpenhamn 1.400 2005

Malmö Arena Malmö, Hyllie 15.000 2008

Sparbanken Skåne Arena Lund 4.000 2008

Skuespillerhuset Köpenhamn 650 2008

Crowne Plaza Köpenhamn, Örestad 800 2009

Swedbank Stadion Malmö 2.000 2009

DR Konserthus Köpenhamn, Örestad 1.800 2009

Kristianstad Arena Kristianstad 5.000 2010

Tivoli Congress & Hotel Köpenhamn 6.000 2010

Kulturværftet Helsingör 500 2010

Bella Sky ** Köpenhamn, Örestad 300 2011

Helsingborg Arena Helsingborg 5.500 2012

Malmömässan Malmö, Hyllie 3.000 2012

Roskilde Kongres- och Idrætscenter 
Bauhaus Arena, ny hall

Roskilde 3.000 2013

Malmö Live Konserthus & Kongresscenter Malmö 3.000 2015

Ystad Arena Ystad 2.000 2015/2016

Royal Arena Köpenhamn, Örestad 15.000 2016

TOTAL KAPACITETSÖKNING  76.950

STÖRRE NYBYGGEN FÖR MÖTEN OCH KONGRESSER SEDAN 2000

Källa: Mötesplatsernas och kommunernas hemsidor samt kontaktpersoner
* Anger samlad möteskapacitet för hela anläggningen under 2015
** Bella Center renoverade sin kongressdel för 22 milj. DKK unde 2014 och det heter nu Comwell Conference Center. 
Bella Sky har blivit ett AC Marriott hotell.
Ytterligare två stora kongressanläggningarn planeras i på gångavstånd från tågstationerna i Helsingborg och 
Lund. I Helsingborg beräknas Midroc påbörja bygget i september. I Lund är planerna inte helt konkreta ännu.

ROYAL ARENA, ØRESTAD  
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