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Sammanfattning

Malmö har idag ingen naturlig utomhusarrangemangsplats att erbjuda externa arrangörer i det
stora formatet som dessutom är kostnadseffektiv. Fastighets- och gatukontoret har fått i
uppdrag att utreda en plats lämplig för utomhusarrangemang med kapacitet för 30 - 50 000
besökare. En plats är nu framtagen som svarar mot en rad olika krav både från extern arrangör
och Malmö stad som t ex: logistik, kommunikation, transport, hårdgjord yta, el och vatten samt
minimalt med ljudstörning.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med utredningen och att ge tekniska
nämnden i uppdrag att genomföra med start arrangemangsåret 2020.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 190523 slutrapport om ny arrangemangsplats
Layout Nyhamnen 2019
Bilaga 1 - Kostnadskalkyl för iordningsställande av arrangemangsyta
Bilaga 2 - SWOT Ny arrangemangsplats
Utredning - Arrangemangsplats 30-50 000 besökare

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-05-23
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

Fastighets- och gatukontoret har fått i uppdrag att utreda en plats lämplig för
utomhusarrangemang med kapacitet för 30-50 000 besökare.
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Malmö har idag ingen naturlig utomhusarrangemangsplats att erbjuda externa arrangörer i det
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stora formatet som dessutom är kostnadseffektiv.
En plats är nu framtagen som svarar mot en rad olika krav både från extern arrangör och Malmö
stad som t ex: logistik, kommunikation, transport, hårdgjord yta, el och vatten samt minimalt
med ljudstörning.
I Malmö stads budget 2019 går det att läsa följande under mål 2: En stad för Näringsliv och arbete.
”Allt fler vill besöka Malmö vilket tydligt ses på tillväxten i stadens besöksnäring. Av detta skäl
har Malmö stad identifierat behovet av en särskild plats för större utomhusarrangemang för upp
emot 30 000 – 50 000 människor kan hållas. Under 2019 utreder Tekniska nämnden en lämplig
plats för sådana arrangemang.”
Plats är identifierad och utredd. Det är i Nyhamnen och är ett mellanavvändnings område.
Förstudierapporten baseras på följande:
 arrangemangsenhetens kunskap och erfarenheter
 intervjuer med arrangemangskonsulter (ljud, teknik)
 intervjuer och behovsanalyser med arrangörer
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