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Antagande av Kvalitets- och hållbarhetsprogram
för stadsutvecklingsprojekt Övre Bryggårdsgärdet
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att anta det strategiska styrdokumentet
Kvalitets- och hållbarhetsprogram för stadsutvecklingsprojekt Övre Bryggårdsgärdet.
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att styrdokumentet enligt punkt 1 ska
utgöra inriktning och ambitionsnivå för såväl kommunens byggnationer och utveckling i
området som för utvecklingen inom kvartersmark. Det senare säkerställs genom att
styrdokumenten kopplas till detaljplaner samt till exploateringsavtal eller marköverlåtelseavtal
med respektive avtalspart för kvartersmark.
3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att projekt Övre Bryggårdsgärdet, med
stöd av den övriga kommunorganisationen, får i uppdrag att genomföra Kvalitets- och
hållbarhetsprogrammet samt att säkerställa att programmet vid behov vidareutvecklas eller
revideras. Återrapportering ska ske till utskottet avseende väsentliga avvikelser samt av
identifierade behov av revideringar.
4. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att upphäva tidigare beslutad
Utvecklingsstrategi för Baldersgatan och anslutande utvecklingsområden, antagen av
samhällsbyggnadsutskottet 2012-08-24, avseende de delar i strategin som kallas etapp 1.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Kvalitets- och hållbarhetsprogrammet (Bilaga 1) är ett strategiskt program för planeringen och
genomförandet av utbyggnaden inom stadsutvecklingsprojekt Övre Bryggårdsgärdet. Projektets vision
är ”De gröna, lekfulla kvarteren i Norrtälje stad”. Programmet beskriver mål, åtgärder och principer
som sammantaget ska medföra att ny byggnation och övrig omvandling inom stadsdelen lever upp till
projektets vision samt bidrar till en hållbar stadsutveckling i Norrtälje stad och uppfyllande av
kommunens övriga övergripande mål. Programmet definierar projektet och ger den nya stadsdelen en
tydlig identitet, innehåll och mål. Programmet är styrande för kommunens planerings- och
genomförandeprocesser och bidrar till ett robust och förutsägbart projekt för alla intressenter.
Programmet ska därför normalt utgöra en naturlig del av genomförandeavtalen med exploatörer av
kvartersmark med flera. Programmet är uppbyggt runt en Masterplan för projekt Övre
Bryggårdsgärdet. Detta är i sig ett levande projektdokument som i detaljer revideras löpande. Avsikten
är inte att Masterplan ska fastställas i sig. Eventuella ändringar i Masterplan som kan medföra mer
betydande påverkan på projektets omfattning, ekonomi eller Mål och principer i Kvalitets- och
hållbarhetsprogrammet ska rapporteras till den politiska styrgruppen.

Ärendet
Beskrivning
Stadsutvecklingsprojekt Övre Bryggårdsgärdet
Övre Bryggårdsgärdet ligger centralt i Norrtälje stad. I området pågår en omvandling från småindustri
och kontor till ett område med stadskvarter för bostäder samt kvalitativa offentliga rum inklusive torg
och flera parker. Stadsdelen rymmer även funktioner som skola, förskola, äldreboende, samt
verksamhetslokaler i bottenplan i centrala lägen. Sammantaget skapas ca 1500-2000 bostäder
baserat på en Masterplan för projekt Övre Bryggårdsgärdet. Masterplanen är i sig ett levande
projektdokument som i sina detaljer kan revideras löpande. Masterplanen används i Kvalitets- och
hållbarhetsprogrammet för att visa avsikter och principer i programmet. Avsikten är inte att Masterplan
ska fastställas i sig. Eventuella ändringar i Masterplan som kan medföra mer betydande påverkan på
projektets omfattning, ekonomi eller Mål och principer i Kvalitets- och hållbarhetsprogrammet ska
rapporteras till den politiska styrgruppen.
Övre Bryggårdsgärdet är indelat i ett flertal etapper (1a-3c) som behöver samordnas över tid. I
projektet finns även principiella strukturidéer mm för möjlig utveckling inom det område som idag
omfattar Kommunhuset samt det område som idag omfattar Norrtälje Energi. Dessa kallas etapp 3b o
3c och visar framtida utvecklingsmöjligheter i en omvandlad struktur. En eventuell omvandling inom
dessa etapper kräver framtida beslut om omlokalisering av de befintliga samhällsviktiga
verksamheterna och ingår inte aktivt i projektets planering idag men i programmet visas möjlig
utveckling av dessa kvarter i framtiden. Potential finns även för framtida vidareutveckling i andra
angränsande områden.
Kvalitets- och hållbarhetsprogram
För att sätta en samlad strategisk inriktning med helhetsperspektiv i större stadsutvecklingsprojekt
samt för att säkerställa hållbarhet och andra kvaliteter, behövs visioner, mål och åtgärder liksom
strukturella analyser och samlade ställningstaganden. Detta skapar den långsiktiga kartan och
inriktningen som möjliggör en välfungerande helhet, ett robust projekt över tid. I projekt Övre
Bryggårdsgärdet inryms detta i det strategiska styrdokumentet Kvalitets- och hållbarhetsprogram. Detta
program motsvarar de strategiska styrdokument som antagits projekt i Norrtälje Hamn respektive
Lommarstranden, etapp 1. Till skillnad från dessa andra stadsutvecklingsprojekt har projektet för Övre
Bryggårdsgärdet valt att samla både de mer övergripande målen och de mer detaljerade strategierna
och principerna om till exempel gestaltning i ett samlat dokument medan de andra projekten har antagit
två olika styrdokument. Programmet för Övre Bryggårdsgärdet är indelat i tre delar; Hållbarhetsmål,
Kvalitetsprogram och Genomförande.
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Projektets vision är ”De gröna, lekfulla kvarteren i Norrtälje stad”. Kvalitets och hållbarhetsprogrammet
utvecklar detta och beskriver mål, åtgärder och principer som sammantaget ska medföra att ny
byggnation och övrig omvandling inom stadsdelen lever upp till visionen samt bidrar till en hållbar
stadsutveckling i Norrtälje stad samt till uppfyllande av kommunens övriga övergripande mål.
Programmet definierar projektet och ger den nya stadsdelen en tydlig identitet, innehåll och mål.
Programmet är styrande för kommunens planerings- och genomförandeprocesser samt ska utgöra en
naturlig del i relevanta avtal med exploatörer av kvartersmark. Programmet knyter ihop alla
sakområden och samlar den strategiska styrningen av innehåll, kvalitet och hållbarhet i
stadsutvecklingsprojektet. Programmets roll illustreras i medanstående modellillustration.

Programmets hållbarhetsmål utgår från de 17 fokusområdena i Citylab-systemet som har utarbetas av
Sweden Green Building Council i samverkan med branschen i form av kommuner, byggaktörer och
konsulter. Detta system för har använts för hållbarhetsprogrammen för både Norrtälje Hamn och
Lommarstranden, etapp 1. Inom vart och ett av de 17 fokusområdena preciseras ett antal
projektspecifika mål. Till målen kopplas åtgärder. Dessa är i många fall direkt kopplade till olika delar
av programmets andra del, ”Kvalitetsprogrammet”.
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Påverkan på tidigare beslut
Utvecklingsstrategi för Baldersgatan och anslutande utvecklingsområden, antogs av
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott vid sammanträde 2016-08-24 (§46). Denna strategi visar
principer för utveckling av Baldersgatan från Busstorget till Färsna. Strategin är uppdelad i 3 etapper
och innebär att Baldersgatan omvandlas från en ”industrigata” till en ”stadsgata” samt visar på
utveckling och omvandling av intilliggande områden. Strategin aviserade behovet av fördjupad
utredning av bland annat bebyggelsestruktur. Etapp 1 i strategin omfattar geografiskt det område som
nu utgör kärnan i stadsutvecklingsprojekt Övre Bryggårdsgärdet men området har utökats sedan
strategin antogs (särskilt i de västra delarna). Grundidéerna om en omgestaltning av Baldersgatans
södra delar till stadsgata samt omvandling av intilliggande verksamhetsområden till bostäder kvarstår.
I arbetet med Kvalitets- och hållbarhetsprogrammet har dock vidareutveckling skett av
kvartersstruktur, exploateringsgrad, delar av gestaltningsidéerna samt idéerna runt park och torg.
Kvalitets- och hållbarhetsprogrammet ersätter fullt ut Utbyggnadsstrategins funktion i de delar som
avser Etapp 1 och strategin bör därför upphävas i denna del i samband med antagande av Kvalitetsoch hållbarhetsprogrammet.

Samberedning
Kvalitets- och hållbarhetsprogrammet har utarbetats av projektgruppen för Övre Bryggårdsgärdet med
hjälp av externt expertstöd. Projektgruppens aktiva kärna omfattar personer från
Samhällsbyggnadskontorets planavdelning och mark- och exploateringsavdelning samt Tekniska
kontorets Gata- och parkavdelning och VA-avdelning. Kommunikation om enskilda frågor har också
successivt skett med andra delar av kommunorganisationen inklusive Norrtälje Energi.
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Programmets Kvalitetsprogramsdel har utvecklats successivt under längre tid parallellt med projektets
formering i övrigt. Grunden för hållbarhetsmålen härrör från en workshop 9:e december 2019 med brett
deltagande från kommunorganisationen;
 Samhällsbyggnadskontoret (Planavdelningen, Mark- och exploateringsavdelningen, Miljö- och
hälsoskyddsavdelningen, Bygglovsavdelningen)
 Tekniska kontoret (VA-avdelningen, Renhållningsavdelningen, Fastighetsavdelningen och
Gata- och parkavdelningen)
 Kultur- och fritidskontoret
 Socialkontoret
 Barn- och utbildningskontoret
 Trygg i Norrtälje kommun (TiNK)
 Kommunstyrelsekontoret (fastighetsstrateg; jämställdhetsstrateg, näringslivsutvecklare)
Vid workshopen deltog även representanter för Kommunförbundet vård och omsorg, Norrtälje
Handelsstad samt lokalpolisen.
Ett samlat programförslag har under juni 2020 remitterats brett inom kommunorganisationens olika
förvaltningar samt ledningsgruppen för samhällsbyggnadsprojekt. Inkomna synpunkter och förslag har
beaktats i slutlig bearbetning av programmet. Remissen ställdes till nedanstående funktioner:
 Projektchef
 Stadsarkitekt och tf. avdelningschef Mark och exploatering (samma person vid tillfället)
 Chef Näringsliv och etablering
 Chef Planering och strategi
 Samhällsbyggnadsdirektör
 Teknisk direktör
 Kultur- och fritidsdirektör
 Förvaltningsdirektör Socialkontoret
 Förvaltningsdirektör Barn- och Utbildningskontoret
 Förvaltningsdirektör Trygghets- och säkerhetskontoret
 Avdelningschef planavdelningen
 Avdelningschef VA-avdelningen
 Avdelningschef Gata- och Parkavdelningen
 Avdelningschef Renhållningsavdelningen
 Avdelningschef Fastighetsavdelningen
 Avdelningschef Trygg i Norrtälje kommun (TiNK)
 Avdelningschef Bygglovsavdelning
 Avdelningschef Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
 Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)
 Norrtälje Energi AB
 Tf. kommundirektör (ersättare för ekonomidirektör vid tillfället)
 Samhällsbyggnadsjurist
 Controller
Vissa partiella avstämningar om revideringar eller fördjupningar av enstaka delar i programmet har
också skett under hösten med enheter som har särskild kunskap eller är särskilt berörda. Detta gäller
särskilt med Gata och Parkavdelningen avseende vissa avsnitt om parker, belysning med mera i
Kvalitetsprogramsdelen samt Kultur- och Fritidskontoret avseende avsnittet om konst.
Påverkan på målgrupper
Kvalitets- och Hålbarhetsprogrammet styr omvandlingen av Övre Bryggårdsgärdet innehåll, kvalitet
och påverkan på stadens utveckling och samhällets långsiktiga sociala, demografiska, ekonomiska
och ekologiska hållbarhet. Genom detta påverkar det inte bara de kommande boende i området utan
alla invånare i Norrtälje stad samt i viss mån resten av kommunen. Programmen i sig omfattar många
mål och åtgärder med bäring på social hållbarhet inklusive barnperspektiv, jämställdhet och
tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning.
Barnperspektivet är bärande i området vision. Programmet vidareutvecklar och konkretiserar visionen
och blir därmed en viktig del i att säkerställa barnperspektivet i stadsutvecklingen. Programmet visar
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och styr också många funktioner av stor betydelse för barns vardag och utveckling så som förskolor,
skolor, parker och aktiviteter.
Trygghets- och mobilitetsfrågorna är viktiga delar i programmet med stor bäring på jämställdhet och
jämlikhet. Programmen blir därmed en del i att säkerställa en jämställd stadsutveckling.
Området planeras enligt principerna i programmet för att medföra hög fysisk tillgänglighet för alla
människor.
Lagkrav
Kvalitets- och hållbarhetsprogrammet som ärendet avser är ett strategiskt styrdokument, vilket inte i sig
är reglerat av några lagkrav. Olika delar av programmen har dock kopplingar till olika lagar särskilt
miljöbalken (SFS 1998:808) och plan och bygglagen (SFS 2010:900).
Styrdokumenten kopplas till detaljplan och marköverlåtelseavtalen och därmed till Plan- och bygglagen
respektive Jordabalken (SFS 1970:994) med flera relaterade lagar och förordningar.
Genomförandet av vissa delar i dokumenten kommer också att kräva myndighetshantering av ärenden
enligt Miljöbalken (efterbehandling av förorenad mark, artskydd med mera). Dessa hanteras successivt
under projektet särskilt inom den fortsatta planeringen och projekteringen. Respektive byggaktör
inklusive kommunen ansvarar normalt för den myndighetshantering som krävs inom sin
fastighet/ansvarsområde.
Koppling till gällande styrdokument
Att arbeta med och utgå från styrdokument som det aktuella Kvalitets- och hållbarhetsprogrammet är
en nyckelkomponent i att säkerställa hög kvalitet och hållbar samhällsutveckling. Det kopplar därmed
till kommunens vision Global utveckling, lokalt liv. Programmen har bäring på alla komponenterna i
visionen Frihet, Förtroende och Framtid och särskilt då delen Framtid - Hållbar tillväxt i attraktiv miljö
och dess bäring på levande vardag och hållbar utveckling av stad.
Projektet har genomfört en omfattande målkopplingsanalys av programmet gentemot kommunens Mål
och budget, Miljö- och klimatstrategin samt gentemot Agenda 2030 och de globala målen för hållbar
utveckling. I Mål och budget finns 7 målområden vilka samtliga har bäring på innehållet i projektet och
Kvalitets- och hållbarhetsprogrammet. Miljö- och klimatstrategin har strategier inom 5 olika
fokusområden. Kvalitets- och hållbarhetsprogrammet beaktar och bidrar på olika sätt till samtliga
fokusområden. Kvalitets- och hållbarhetsprogrammet kopplar på olika sätt till 16 av 17 mål inom
Agenda 2030:s (undantaget är mål 17 Genomförande och globalt partnerskap).

6

7

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Antagandet av Kvalitets- och hållbarhetsprogrammet medför inga direkta ekonomiska konsekvenser i
sig. Ambitionerna som kommer till uttryck i mål, åtgärder och principer medför kvaliteter i
genomförandet och är på så vis indirekt värdeskapande och skapar tydliga förutsättningar för
intressenter, exploatörer och dämpar därmed risker. Vissa kvalitéer kan medföra ökad kostnad jämfört
med ett genomförande utan dessa ambitioner men har fokus grundat på långsiktiga effekter.
Programmen har arbetats fram parallellt med övrig planering så här långt och ambitionerna har till stor
del varit kända av såväl byggaktörer som den kommunala planeringsorganisationen. Projektets kalkyl
har beaktat gestaltning och andra kvaliteter som har bäring på omvandlingen av allmän platsmark.
Programmet ger planeringsförutsättningar för infrastruktur, är grunden för projektering och kommer att
beaktas i kalkyl för respektive investeringsärende.
Programmen bedöms inte komma att medföra någon negativ påverkan på intäkterna från kommande
markförsäljning. Kvaliteten som programmen säkerställer förväntas medföra hög kvalitet och måttliga
underhållsbehov och därmed säkerställa ett högt värde på området och dess komponenter liksom lång
livslängd.

Förvaltningens analys och slutsatser
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det är av stor vikt att det strategiska styrdokumentet Kvalitetsoch hållbarhetsprogram för Övre Bryggårdsgärdet antas i syfte att skapa ett robust projekt och tydliga
planeringsförutsättningar för projektet, intressenter, exploatörer med flera. Detta styrdokument har en
avgörande roll i att säkerställa intentioner och vision för området, dess exploatering och övrig
utveckling i området, samt att utvecklingen sker med helhetsperspektiv samt hög kvalitet och
hållbarhet. Dokumenten är vägledande för kommunens fortsatta åtaganden i området men också
styrande för byggherrarna som ska bygga bostäder med mera i området. Programmet har en viktig del
i att säkerställa att bebyggelseförslag, gestaltnings- och bebyggelseprinciper liksom övriga åtaganden
håller en hög nivå som bidrar till en god och attraktiv helhet.
Styrdokumenten och målen i dessa ges genom antagande i utskottet en tydlig dignitet och stark roll
som verktyg för planering och genomförande. Att styrdokumenten antas gör att det finns en tydlig
helhetsbild om vad stadsutvecklingsprojekt Övre Bryggårdsgärdet är och ska uppnå. Detta underlättar
förverkligandet bland annat i dialogen med kommunens olika förvaltningar liksom externa aktörer. Det
skapar också ett ramverk för god ekonomisk planering för att uppnå sund och långsiktig ekonomisk
hållbarhet.
Utan denna typ av strategiskt styrdokument blir förutsättningarna för att kunna säkerställa en
högkvalitativ stadsutveckling i området betydligt sämre. Risk finns för sämre slutresultat gällande
gestaltning, hållbarhet och funktioner inom såväl kvartersmark som allmän plats.

Tidplaner
Kvalitets- och hållbarhetsprogrammet är avsett att tillämpas under hela den fortsatta planerings- och
genomförandefasen för Övre Bryggårdsgärdet. Planerings- och utbyggandstiden sträcker sig över lång
tid, mer än femton år. Samhällsförändringar, teknikutveckling, lagstiftning och ny kunskap kan medföra
behov av både förändringar strategiska inriktningar som förändringar av vissa mål och åtgärder.
Översyn och utvärdering av styrdokument bör vara en naturlig del i det fortsatta projektarbetet
framöver. Bedöms det uppstå behov av väsentliga revideringar av programmen kommer detta att
kommuniceras med projektets politiska styrgrupp, vilket i nuläget motsvaras av kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott. Revideringar av programmet i framtiden kan komma att medföra nytt beslut
om antagande.
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