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Sammanfattning

Sedan 2010 har Malmö stad, ofta i samverkan med Malmö opera, genomfört stadens officiella
nyårsfirande på och omkring Operans piazza. Arrangemangets placering, kraftigt ökade
kostnader, mängden människor samt rådande säkerhet på plats gör att fastighets- och
gatukontoret föreslår en förflyttning av arrangemanget till ny plats. Stadskontoret och
Polismyndigheten delar synen på behov av flytt samt förslaget om ny plats.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att flytta firandet av nyårsarrangemang 2019 till föreslagen plats.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-06-20

Ärendet

Sedan 2010 har Malmö stad genomfört stadens officiella nyårsfirande i anslutning till Malmö
opera. En förändring genomfördes 2018 och arrangemangets barnaktiviteter flyttades till
Stortorget. I detta beslut var säkerhetsaspekten samt kostnader en tungt vägande faktor.
Kraven gällande arrangemangssäkerhet har förändrats avsevärt de senaste åren. I anslutning till
de senaste årens ökade krav och medföljande kostnader rörande säkerhet har en utredning om
möjligheten att med bibehållen budget skapa ett tryggt och säkert arrangemang arbetats fram.
Utredningen visar att en ny plats med andra förutsättningar möjliggör ett mycket större
fyrverkeri som kan upplevas av betydligt fler. Den nuvarande platsen hade inte godkänts som
arrangemangplats för nyårsfirande vid en aktuell bedömning utifrån dagens krav och behov.

SIGNERAD

2019-06-02

Förslaget är att flytta nyårsfyrverkeriet till Norra hamnen och en yta som upplåts idag till CMP.
Platsen ligger mellan Jörgen Kocksgatan och Grimsbygatan och är samma yta som utreds som
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en blivande arrangemangplats. Säkerhetsavståndet är mycket stort och ytan är naturligt inhägnad.
Identifierade problem/riskfaktorer med nuvarande plats:
-Ökade krav på säkerhet med tillika ökade kostnader.
-Mängden människor som numera samlas på platsen som medtager samt avfyrar egna
fyrverkerier.
-Polisens behov av närvaro på Möllevångstorget försvårar möjligheten till insats i förhållande till
”eget” skjutande och vårdslöshet.
- Mängden avspärrningar som krävs, (korsningen Ö. Rönneholmsvägen/Pildammsvägen)
-Omläggning av kollektiv- samt persontrafik
-Det lilla säkerhetsavstånd (mindre godkänns inte enligt MSB) som är möjligt i förhållande till
avfyrningsplatsen begränsar fyrverkeriets höjd och räckvidd.
-Risken för brand och åverkan kopplat till intilliggande fastigheter samt bilar.
Vinster med föreslagen plats:
-Minskade kostnader rörande säkerhet exempelvis ordningsvakter, väktare, trafikhinder.
-1000-tals åskådare kommer inte befinna sig i nära anslutning till avfyrningsplatsen.
-Minskat behov av polisiär närvaro
-Ökat säkerhetsavstånd möjliggör ett större fyrverkeri med pjäser som går avsevärt mycket högre
och därmed kan avnjutas över stora delar av Malmö.
-Ingen omläggning av kollektiv- samt persontrafik.
-Ett minimum av trafikavspärrningar i o m platsens naturliga avspärrningar
-Inga fastigheter eller bilar i direkt anslutning till platsen
Möjlighet finns, att i samråd med polis, avfyra ett eller flera mindre fyrverkerier i ytterområdena
för att se över möjligheten att via detta skapa större lugn i området och minska
”egnaskjutningen” i staden. Dessa områden väljs i det fall ut i samråd med polisen. Lämpliga
platser finns på Nydala, Rosengård, Lindängen och Holma/Kroksbäck. Polisen ställer sig positiv
även till detta förslag.
Budgeten i detta förslag om 950 tkr är utan förändring från föregående år.
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