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TENTAMEN  
 
ÖPPETTIDER 
Arenans ytterdörrar kommer att vara öppna mellan 07.00-22.00 
 
CAFÈ och KIOSK 
I arenan finns ingen kiosk eller café. 
 
INTERNET 
Arenan har ett kostnadsfritt WiFi. 
Anslut till ”arena wifi” och accepterar villkoren. 
 
HITTA HIT 
Arenatorget 2-6, 222 28 LUND 
Ingången till Sparbanken Skåne Arena är huvudentrén och tentamensalen är A-hallen som ligger 
direkt till höger i anslutning till entrén. 
 
Gå & Cykla 
Gå/cykla Bangatan ner till Nygatan och följ den tills man kommer till Stadsparken. 
Följ Högevallsgatan och gå förbi Idrottshallen och Högevallsbadet. 
Fortsätt vidare på cykelvägen och tag gångbron över Ringvägen. 
 
Kollektivtrafik 

- Stadsbuss 7 mot Klostergården stannar vid hållplats ”Lund Arenan” eller ”Nordanväg”. 

- Regionsbuss 165 och 166 stannar vid hållplats ”Arenan” på Ringvägen nedanför Sparbanken 

Skåne Arena. 

 
PARKERING 
P-huset Arena Park 
Adress: Stadsparkgatan    
 
Öppettider: 06-24                                                                                                                    
Avgift alla dagar 00-24 
08-22 - 10 kronor/timme 
Övrig tid - 3 kronor/timme 
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TENTAMENVAKTER 
 
PARKERING 
P-huset Arena Park 
Adress: Stadsparkgatan    
Öppettider: 06-24                                                                                                                    
Avgift alla dagar 00-24 
08-22 - 10 kronor/timme 
Övrig tid - 3 kronor/timme 
 
  
CAFÈ och KIOSK 
I arenan finns ingen kiosk eller café. 
Medtag eget kaffe mm. 
 
ÖPPETTIDER 
Arenans ytterdörrar kommer att vara öppna mellan 07.00-22.00, behöver man komma in tidigare 
eller stanna senare vänlig kontakta Alina Ramberg i god tid innan. 
 
KONTAKTPERSON  
Tentamensdagen 
Sparbanken Skåne Arena 
Alina Ramberg, Eventansvarig 
alina@sparbankenskanearena.se 
046-5900341/0706-557207 
 
 
TENTAMENSAL 

• Tentamensalen är i A-hallen. 

• Hallen är uppdelad i sektioner, dessa sektioner får ni reda på tidigare. 

• Ni kommer att få dokument och ritning när ni kommer till era pass. 

• Borden är markerade med vilken sektion dom tillhör. 

• Vid ingången till hallen kommer det att finnas whiteboards där ni får skriva upp vilken 

tentamen som ska skrivas och vart studenterna ska sitta (sektion). 

• Kontaktpersonen från arenan behöver få information från tentamensvakterna om när 

dörrarna ska öppnas och stängas. 

• Toaletter finns på plan 2 som är i direkt anslutning till hallen. Tentamensvakterna får själv 

komma överens sins emellan vem som ska vara toalettvakter. Skyltning till toaletterna 

kommer att finnas. 

 
 

 

Tänk på att om man har mycket att bära 
så får man själv ordna en kärra för att 
transportera detta, eftersom det är en 
kort sträcka att gå från p-huset och 
arenans ingång. 
 
Det går INTE att köra ända fram till arenan. 
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