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del I
Välkommen till Norrtälje
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Historia - från fiskeläge

till kurort och industristad
Sedan 1200-talet har en handelsplats funnits i
Norrtäljeviken men det var först 1622 staden Norra
Tällie gavs stadsrättigheter av kung Gustav II Adolf.

är Hamnpiren som byggdes på 1960-1970-talet som
färjeläge för passagerartrafik till Finland. I området fanns
bland annat ångsåg och timmer var under lång tid den
främsta produkten i hamnen. Under 1900-talet skedde
mekaniseringen av bygdens jordbruk och Norrtälje Hamn
industrihamn utvecklades för att även hysa lagring av
spannmål och tillhörande sjöfart. Sädesmagasinen/
silorna på området uppfördes på 1940-talet, slutet av
50-talet samt på 70-talet. Under stora delar av 1960- och
1970-talet fanns reguljär färjetrafik mellan Norrtälje, Åbo
och Mariehamn.

I likhet med flertalet andra städer efter det 30-åriga krigets
utbrott har Norrtäljes utveckling varit ganska blygsam
och staden förblev under hela stormaktstiden en ganska
liten marknads- och fiskeort. Folkmängden under slutet av
1600-talet var omkring 600 personer.
Stadens utveckling skulle komma att skjuta fart under
1800-talets senare del och 1900-talets början, inte
minst till följd av staden som en kurort. Ångbåtstrafik
från Stockholm och senare även tågförbindelse
gjorde det lätt för societeten att besöka, bo och roa
sig i Norrtälje sommartid. Staden lockade med sitt
kall- och varmbadhus och den välgörande leran från
Kvisthamraviken. Det sades att leran i Norrtälje var
hälsobringande för reumatiker och nervsvaga. Hälsoresan
fortsatte sedan i Granparken där inplanterade tyska
granar med syrerika dofter blandades med den friska
havsluften, även detta bra för hälsan.

I takt med att staden vuxit och genom utvecklingen
av den större hamnen i Kapellskär har industrierna
och hamnverksamheten i Norrtälje hamn successivt
avvecklats. Spannmålslagringen upphörde i början av
2000-talet och då inleddes också de första tankarna på
en omvandling av området, från stängd industri till öppen
stad.

Hamnen i Norrtälje har under historien legat på olika
platser och det är först under 1800-talets senare delar
som det om råde som nu är Norrtälje Hamn tas i anspråk
och börjar utvecklas till hamn och industrionmråde.
Området expanderades vidare öster ut genom kajbyggantioner och utfyllnader. De sist anlagda delarna

Gamla badhuset i Societetsparken
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Storslagen skärgård, vidsträckt
landsbygd och en levande stadskärna
Norrtälje är strategiskt placerat i hjärtat av Roslagen
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Norrtälje kommun nära till det mesta

Med naturskön landsbygd, stor del av Stockholms
skärgård och den levande småstaden Norrtälje med
sin gamla riksintressanta stadskärna medförs goda
möjligheter till varierade miljöer och upplevelser, både
för boende och besökare.
Norrtälje kommun är stor, ytan utgör cirka en tredjedel av
hela Stockholms län. Kommunen avslutar länet i norr med
goda kommunikationer till både Stockholm och Uppsala.
Idag bor cirka 62 000 personer i Norrtälje kommun året
runt, befolkningen växer med mer än 1000 personer om
året, och minst dubbelt så många besöker kommunen
regelbundet varav flertalet bor i de drygt 26 000 fritidshus
som finns i kommun idag.

Storslaget skärgårdslandskap inom kommunen.
Foto: Sydväst arkitektur och landskap

antal
90 000

Som en del av Stockholmsregionen i kombination med
en stark entreprenörsanda präglas Norrtälje av ett starkt
företagsklimat. Tack vare det stora antalet besökare
och fritidsboende är utbudet av till exempel butiker och
restauranger starkt jämfört med andra tätorter med
samma befolkningsmängd. Staden erbjuder också ett
nytt badhus, sportcenter, akutsjukhus, bibliotek, biograf
och polishus, för att nämna något av den service som
förenklar vardagslivet. Det finns dessutom ett rikt och
livskraftigt kulturliv representerat av bland annat stadens
konsthall, kulturskola och flertalet återkommande
arrangemang och festivaler.
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Folkmängd i Norrtälje kommun 1990-2020. Prognos för åren 2020-2030.
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Foto: Norrtälje kommun
Vandring längs Roslagsleden, Skottviken. Foto: Visit Roslagen

Norrtälje stad kallas ofta Roslagens huvudstad, stadens
21000 invånare har naturen och havet inpå knuten.
Skärgården och båtlivet är en självklar del av folksjälen.
Många har egen båt, men det går också bra att ta sig
ut till öar, skärgårdsbyar och bad med buss, bil eller
skärgårdstrafik. Önskar man se mer av skärgården finns
sommartid skärgårdstrafik från Norrtälje Hamn. Vidare
finns reguljär färjetrafik till Åland och finska fastlandet
från Grisslehamn och Kapellskär. Skärgården och
kustvattnet erbjuder inte bara upplevelsemässiga
kvaliteter för boende och besökare, det skapar också
ett ekonomiskt mervärde i form av företag och arbeten
kopplade till turism.

Varierad landsbyggd. Foto: Norrtälje kommun

De boende i Norrtälje har vidare tillgång till hela
Stockholmsregionens arbetsmarknad inom
pendlingsavstånd. Här finns allt som behövs för ett bra
vardagsliv alldeles runt knuten – och med Stockholm,
Uppsala och Arlanda mindre än en timme bort. Den som
pendlar mot Stockholm är i gott sällskap. Dagligen tar
nästan 10 000 Norrtäljebor (år 2019) bussen eller bilen till
jobbet utanför kommunen. Flera tusen personer pendlar
också till Norrtälje för arbete. De pendlarvänliga bussarna
går var sjätte minut i rusningstrafik och är dryga femtio
minuter senare vid Danderyds sjukhus busscentral och
T-bana. För många blir resan en chans till vila, för andra
innebär wifi-nätverket på bussarna en möjlighet att
avsluta arbetsdagen på vägen hem.

Foto: Norrtälje kommun
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SEVÄRDA OCH VIKTIGA PLATSER I STADEN
1 Busstorget - Centrum för kollektivtrafik i Norrtälje.
Det väl utbyggda regionala busslinjenätverket
erbjuder goda pendlingsmöjligheter in till Stockholm
med upp till 11 avgångar i timmen under morgonen.
Ytterligare linjer finns mot Åkersberga station, Rimbo
samt Uppsala.
2 Stora torget - det enkla vackra småstadstorget
med rådhuset från 1600-talet erbjuder butiker och
serveringar. Norrtäljes gator har vuxit fram utifrån
de medeltida gränderna, som slingrade sig kors och
tvärs genom staden. Stora torget, från början kallat
Nya torget, har därför en asymmetrisk form.

Stora torget med rådhustornet i förgrunden. Foto: Norrtälje kommun

3 Societetsparken & Granparken - vackert beläget intill
Norrtäljeviken är parken Norrtäljes största på över
3,5 hektar. Parken anlades intill stadens varmbadhus
under 1800-talet och parken blev en samlingsplats
för bad- och sommargäster. Idag är den stora
stadsparken en mycket omtyckt mötesplats för alla
åldrar. Parken har en utomhusscen för konserter och
är platsen för flera av stadens årliga evenemang.

Norrtälje konsthall. Foto: Norrtälje kommun

4 Norrtälje konsthall - den nya konsthallen stod färdig
2015 och ligger vackert insprängd i topografin mitt
i stan. Utställningar av samtidskonst av lokala,
nationella och internationella konstnärer.
5 Lilla torget - Vid torget ligger Wallinska gårdarna som
är stadens mest kända byggnader och uppfördes
på 1730-talet. Innan de uppfördes var det tomt på
platsen, efter att ryssarna hade varit på besök 1719
och bränt ner hela staden.

Tillfällig aktivitet i Societetsparken. Foto: Norrtälje kommun
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6 Norrtälje badhus - stadens nya badhus beläget på
Idrottsbacken erbjuder bad för barn och vuxna med
stadens bästa utsikt.

16 Skärgårdstrafik & Hamnplan - res ut i den vackra
skärgården från Hamnplan, stadens största torg,
vackert beläget intill Norrtäljeviken. Från Norrtälje
Hamn avgår färjetrafik till Blidösund, Håknäs, Gräddö,
Lidö och Arholma under högsäsong.

7 Norrtäljeån - tolv broar korsar ån som rinner genom
centrala staden innan den mynnar ut i Norrtäljeviken.
Vackra promenadstråk och platsbildningar kantar
å-rummet där även havsöring fångas.

17 Lv 3 Nordrona - spana in militärhistorien vid
Roslagens luftvärnskår (Lv 3) vid Norrtälje
garnison. Den militära verksamheten är sedan
länge nedlagd men miljöerna utgör ett kulturminne
och en spännande plats innehållande soldathem,
verkstadshallar och ytor för avfyrningsramper.

8 Norrtälje kyrka - stadens största kyrka är från
1700-talet och byggd i natursten.
9 Tillfällegatan - maximalt småstadsmys genom rader
av små och stora butiker, caféer och restauranger.
Detta stråk byter namn tre gånger längs samma gata
på knappt två hundra meter.

18 Norrtälje Sportcentrum - stadens centrum för
sport och idrott. Platsen erbjuder barn, ungdomar
och vuxna idrottsanläggningar för ishockey, bandy,
fotboll, handboll, friidrott, innebandy, badminton,
brottning mm.

10 Sjön Lommaren - den långsmala sjön ligger
naturskönt omgivet av ett böljande landskap.
Lommaren erbjuder utmärkta bad- och
fiskemöjligheter.
11 Södra Bergens utsiktsplats - här får man en bra
överblick över staden och ser hela Norrtälje samt en
bra bit ut i viken.
12 Kärleksudden - sandstranden och de sluttande
gräsmattorna omgärdade av lövträd och
villabebyggelse erbjuder barnvänliga badmöjligheter
centralt i staden.

Årummet med publika ytor och mötesplatser. Foto: Hans Logren

13 Borgmästarholmen - holmen är en riktig oas i
centrala Norrtälje. Här erbjuds bad, fiske och vackra
promenadstråk. På Borgmästarholmen hittar du
omväxlande natur med hagmarker, strandängar och
olika typer av skog. Då Norrtälje blev stad tillsattes
en borgmästare som förutom en liten kontantlön fick
förmånen att njuta av äng och fiske vid en liten holme
i saltsjön - därav namnet.
14 S/S Norrtelje & Sjötullstorget - passagerarfartyget
från år 1900 kallas ofta ”skärgårdsflottans drottning”
och trafikerade länge Stockholm – Norrtälje men
erbjud även regulärtrafik till Mariehamn på Åland.
Båten ligger sedan 1968 förtöjd i Norrtälje och
fungerar nuförtiden som restaurang. Genom åren har
hon blivit en stolt symbol för staden och återfinns
på flera av vykorten från staden. Sjötullstorget
med stadens senaste landmärke, konstverket
”Solsnäckan” ligger i anslutning till kajen.

Sjön Lommaren med badmöjligheter. Foto: Norrtälje kommun

15 Havslänken - staden har flera gång- och cykelbroar,
det senaste tillskottet, Havslänken, kopplar samman
Norrtälje Hamn med Societetsparken. Upplev båtlivet
och få en vacker vy över hamnbassängen och
kajfronten när du passerar över.

S/S Norrtelje. Foto: Visit Roslagen
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Norrtälje har Sveriges största
turistmarknad inom en 10 milsradie
Genom kommunens närhet till orter som Stockholm och Uppsala
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Foto: Visit Roslagen

Foto: Sydväst arkitektur och landskap

Turism & upplevelser destination Norrtälje

Den storslagna skärgården, den vidsträckta
landsbygden i kombination med en levande stadskärna
med en rik historia skapar en attraktiv miljö för
utvecklad turism i Norrtälje.

någon av stadens många höjder. Besökare kan till fots
uppleva varierande miljöer och ett brett utbud av kultur,
däribland Norrtälje konsthall. Övernattningskapaciteten
behöver succesivt byggas ut för att erbjuda ett bredare
utbud och större variation.

Skärgård och kust – den fantastiska skärgårdsmiljön
med över 13 000 öar inom kommungränsen, bebodda
eller orörda, är världsunik ur besökssynpunkt. Här finns
skärgårdskrogar, natur- och kulturupplevelser och en
rad vattensportsaktiviteter. Skärgården som destination
kan utvecklas ytterligare i Norrtälje genom utveckling
av båtturer, kajakuthyrning, guidningar, fisketurer samt
diverse dagspaket.

I och med Norrtäljes närhet till orter som Stockholm och
Uppsala har kommunen Sveriges största turistmarknad
inom en 10-milsradie. Förutsättningar för ökad turism
är goda med bra kommunikation till Arlanda såväl som
tät färjetrafik till Finland och Baltikum. Innan pandemin
hade Norrtälje en positiv turistutveckling och en ökning
med 110% utländska gästnätter under sommaren 2018.
Majoriteten av de utländska besökarna kom från Tyskland,
och många besökare kom även från Nederländerna och
Schweiz, men också från våra nordiska grannländer Norge
och Finland.

En storslagen landsbygd – Norrtäljes vackra landsbygd
erbjuder vackra besöksmål och upplevelser. I det
natursköna Roslagslandskapet återfinns orörda skogar,
historiska platser, sjöar och vattendrag. Flertalet
vandringsleder återfinns i kommunen, bland annat
Roslagsleden (190 km), Vikingaleden (63 km) samt
Upplandsleden (400 km). Ridning samt mat- och
dryckesupplevelser kompletterar ytterligare paletten av
aktiviteter.

Besöksnäringen är inte endast beroende av utländska
turister. I en tid med ökat fokus på hållbart resande och
stort intresse för nya upplevelser har Norrtälje som
destination en unik potential genom sitt geografiska
läge och mycket varierande utbud av miljöer. Här finns
behov av övernattning vid flera av stadens arrangemang,
från jazzfestival till fotbollscuper och konferenser. Just
turneringar och idrottsläger för barn och ungdomar är
mycket vanligt förekommande I Norrtälje. Det finns ett
stort logibehov för tillresta familjer.

Levande stadskärna - Norrtälje stad erbjuder
småstadscharm och ett vackert årum med
promenadstråk, kullerstensgator, ett stort utbud av butiker,
restauranger och caféer samt spektakulära utblickar från
11

Roslagens vackra natur, Roslagsbro. Foto: Visit Roslagen

Kommunerna Norrtälje, Österåker och Östhammar
samarbetar sedan många år för att stärka och
utveckla besöksnäringen i Roslagen inom ramen
för Roslagssamarbetet och via delägarskap i
destinationsbolaget Visit Roslagen AB. För att ytterligare
stärka sitt engagemang i besöksnäringen har ett
destinationsråd bildats. Tillsammans med näringslivet
och ideella krafter vill kommunerna fortsätta utveckla
Roslagen som en stark och växande besöksdestination.
Det finns flera goda skäl till varför Roslagen behöver
planera inför framtiden. Ett sådant är att människors
resmönster är i förändring, inte minst i kölvattnet efter den
pågående pandemin. Ett annat är att hållbarhet sätts allt
mer i fokus för företag och lokalsamhälle.

Foto: Norrtälje kommun

Som en följd av coronapandemin har flera regioner och
städer som Stockholm tappat många turister under
sommaren 2020. I takt med att turisterna undvikit
innerstan har däremot många valt Roslagen där många
aktörer under 2020 gjorde sin bästa sommar på flera
år1. Det är främst skärgården och vandring som lockat,
Roslagen ligger en kortare bilresa bort för många
besökare.
Att besöka Norrtälje skärgård har varit populärt även
innan pandemin, Norrtälje är den skärgårdskommun
i Stockholms län som har flest antal kommersiella
gästnätter (hotell, stugor, vandrarhem och camping),
följt av Värmdö. Norrtälje är också den enda kommun
som har ökat antalet kommersiella gästnätter sedan år
20112. Detta kan ses som en tydlig markör att besökare
uppskattar regionen och lockas tillbaka.

Foto: Norrtälje kommun
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SVT Nyheter, ’Roslagen vinnare under coronasommaren’, 11/09/2020
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, ’Skärgårdens utveckling i siffror’

Foto: Hans Logren
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13

Foto: Hans Logren

Stadsdelen Norrtälje Hamn -

en levande stadsdel för barn, båtar & bad
Norrtälje Hamn är stadens största stadsomvandlingsprojekt i modern tid. En ny hållbar stadsdel, med en
stads alla funktioner och kvaliteter, ska utvecklas och
integreras i den befintliga staden. Här byggs över 2 000
nya bostäder för uppemot 5 000 personer, vilket innebär
att staden växer med nästan en fjärdedel.

Värdeorden ”En levande stadsdel för Barn, Båtar och
Bad” - har tagits fram för att kommunicera områdets
kärnvärden. Gestaltningen av stadsdelen utgår från detta.
• BARN innebär höga krav på trygghet, miljökvaliteter,
grönområden, lekplatser, skolor, förskolor och begränsad
biltrafik. Detta syns bland annat genom områdets många
gångfartsområden där gående prioriteras framför fordon.
Flera större publika platser, däribland Hamnpromenaden,
Hamnparken och Galärparken, erbjuder generösa
lekmöjligheter, organiserade som spontana.

Ambitionen är att förstärka kopplingen mellan staden och
havet, stadsdelen blir Norrtäljes port mot skärgården och
knyter ihop den gamla stadskärnan med Norrtäljeviken.
Projektet omfattar ca 11,4 hektar land och 6 hektar vatten.
Förutom bostäder och flera olika verksamheter kommer
stadsdelen erbjuda stora utrymmen för lek, bad och
rekreation. Ambitionen är hög för de offentliga platserna
med den tydliga målsättningen att inrymma en mångfald
av människor och upplevelser, här ska både stora och
små, boende och besökare trivas - ett vardagsrum för alla,
hela dygnet och under hela året. Global livsstil, lokalt liv är
visionen för hela Norrtälje kommun, men fungerar lika bra
för att beskriva möjligheterna och livskvaliteten i Norrtälje
Hamn.

• BÅTAR innebär att det ska finnas utrymme för båtplatser
för boende och besökare, skärgårdstrafik och gott om
utrymme för evenemang och andra möjligheter för
båtlivet. Norrtälje har en rik historia och tradition av
båtliv. Skärgårdstrafik och större fartyg kan anlöpa de
nya kajerna intill Hamnplan, samtidigt som flertalet
fritidsbåtar erbjuds båtplatser för besök.
• BAD innebär att det ska finnas goda badmöjligheter
i hamnen och att hälsoaktiviteter av olika slag skall
främjas. Det innebär också en målsättning att uppnå
långsiktig god vattenkvalitet i området. Ett hamnbad
planeras i stadsdelen som kommer erbjuda unika
badmöjligheter i stadsnära läge och en attraktion för hela
Norrtälje.

Den nya stadsdelen är planerad lika mycket för
besökare som för norrtäljebor, lika mycket för vardagsliv
som för helg och fritid. Det betyder att man bygger för
olika människor, med olika livsstil och intressen. Just den
dynamiken skapar en levande stadsdel.

14

Foto: Hans Logren
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Norrtäljes förnyade möte med
havet växer nu fram
Norrtälje Hamn blir en förlängning av stadskärnan mot Norrtäljeviken
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Foto: Hans Logren

Kvartersmark -

variation skapar helheten
Norrtälje Hamn blir en utvidgning av stadskärnan, detta
sker genom en förlängning av hela stadsstrukturen.
Stadsdelen består av slutna kvarter, med undantag för
kv.3 och kv.6 som är utformade som två högre solitärer,
en nutida parafras av de äldre silobyggnaderna som
tidigare låg på platsen. Vid framtagandet av stadsdelens
struktur fanns ambitionen att hamnstadsdelen skulle
bilda en tydlig front mot kajen. Hamnpromenaden blir
stadsdelens vardagsrum och kopplar samman den
nya bebyggelsen med den befintliga stadskärnan.
Sjötullsgatan och Rögårdsgatan får en fortsatt sträckning
från centrum in i Norrtälje Hamn.

kajen. Här krävs en distinkt övergång mellan husen och
den allmänna platsmarken. Samtliga kvarter längs kajen
ska tillåta allmän passage genom sin kvartersmark,
tanken med dessa smitvägar är att bryta upp strukturen
och möjliggöra olika typer av möjliga publika stråk inom
stadsdelen.
Det har varit viktigt att Norrtälje Hamn inte uppfattas
som ett homogent område, en uttalad ambition är därför
att variation tillskapas i bebyggelsens utformning. Detta
sker genom flertalet olika byggherrar och arkitekter.
Stadskärnan, hamnen och Societetsparken bildar en
helhet som på olika sätt berättar om Norrtäljes historia
och karaktär. Vid en förnyelse av hamnområdet ska
denna helhet fortsatt vara avläsbar. Känslan av stad ska
fortsatt vara tydlig men på Norrtäljes vis med olikheter
i bebyggelsen och stadsrummen. Norrtälje hamn ska
utvecklas som en del av staden och stadskärnan. Den nya
stadsdelen ska rymma en god livsmiljö för människor i
olika åldrar och med olika förutsättningar.

Samtliga kvarter har en tydlig stadsmässighet genom
bland annat levande bottenvåningar mot viktiga publika
stråk, underjordisk parkering, intima bostadsgårdar
och entrépartier mot gatorna. Kvarteren kan i enlighet
med ambitionen om blandstad innehålla bostäder,
arbetsplatser, service, butiker, nöjesliv och kultur.
Ambitionen om stad förutsätter tydliga gränser mellan
offentligt och privat. Detta tillåter en stor variation när
det gäller bebyggelsen i kvarteren. Hur byggnadernas
bottenvåningar möter gatan och relationen mellan
gata och gård är väsentliga aspekter när det gäller att
förena god gatumiljö med god bostadsmiljö. Med rätt
avvägning av mått och material skapas större samlade
värden i en miljö med stadskvaliteter. Särskilt viktigt
är relationen mellan offentligt och privat i fronten mot
16

19

18

17

14

2

11

12

10

15

16

13
4
5
1

3

7
6

8

9ab

9c

Uppdragsområde

Möjligt arrendeområde

KVARTER INOM NORRTÄLJE HAMN

1

kv. Ångkvarnen

Byggherre: Centrumfastigheter
Inflyttat 2018

4

kv. Brädgården

Byggherre: Index Residence
Inflyttning 2021

2

kv. Brännäset

Byggherre: JM
Inflyttat 2020-2021

5

3

kv. Silon

Byggherre: Index Residence
Inflyttat 2019

kv. Spannmålet

Byggherre: Index Residence
Byggstart prel. 2022
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6

kv. Ångsågen

Byggherre: Index Residence
Byggstart 2019, Inflyttning 2021

kv. Fartyget

15 kv. Smeden

Byggherre: Index Residence
Byggstart 2020, inflyttning 2022

Byggherre: Wästbygg
Byggstart 2022

Byggherre: Credentia
Byggstart 2022

16 kv. Åkeriet

17 kv. Rödalen

18 kv. Alen

Byggherre: Riksbyggen
Byggstart 2021

Byggherre: Slättö
Byggstart 2021

Byggherre: Slättö
Byggstart 2020, inflyttning 2022

19 kv. Gråalen

9ab kv. Terminalen & kv. Ankaret

10 kv. Masten

12 kv. Durken

9c Hamnpiren

11 kv. Kajutan

13 kv. Färjan

Pågående markanvisning

Ännu ej påbörjad
markanvisning

7

kv. Pråmen

Byggherre: Slättö
Byggstart 2018, inflyttning 2021

8
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14 kv. Städet

Foto: Hans Logren

Det offentliga rummet stadsdelens vardagsrum
Ambitionen för de offentliga rummen i Norrtälje Hamn
är högt ställda. Under 2015 anordnade Norrtälje
kommun en inbjuden tävling där uppgiften var att ta
fram ett gestaltningsförslag för de offentliga rummen
i det nya stadsutvecklingsområdet. Det vinnande
förslaget, ”Att angöra en brygga” har sedan dess
fördjupats och flera etapper är idag redan färdigställda.

flöden men även är intressant under lågsäsong. Norrtälje
huserar många större arrangemang och behöver därför
även i fortsättningen flexibla eventytor. Kajen föreslås
därför få tre övergripande torgytor av varierande storlek
och karaktär. Sjötullstorget, den torgytan som länkar
samman hamnområdet med den befintliga stadskärnan,
kommer fungera som ett entrérum till stadsdelen.

Grundidén har varit att skapa ett stiliserat och storskaligt
landskap längs med vattnet. Med hjälp av bryggor,
klippor och platsspecifik vegetation stärks kopplingen
till skärgården och ger en unik identitet till platsen.
Hamnområdet blir en upplevelse som kondenserar
skärgården, från innerskärgårdens lummiga lundar,
vidare till mellanskärgårdens tallbevuxna klippor och
ut till ytterskärgårdens karga skär. En artificiell klipphäll
bildar gränsen mellan bryggan vid vattnet och kajstråket
vid bebyggelsen. Klippan tar hand om höjdskillnader och
möjliggör träd och växter längs kajen och kan också ses
som en lekfull multimöbel som i storlek kan mäta sig med
hamnrummets skala. På klippan kan man leka, sitta, ligga,
äta glass, titta på båtar, gräva i sanden, se stjärnorna
spegla sig i regnvattenfickorna och mycket mer.

Kajen avslutas i öster av Hamnplan, områdets generösa
vardagsrum och stadens största torg. Här går vardagliga
händelser som båttrafik hand i hand med större
arrangemang och tillfälliga aktiviteter. Mitt på sträckan
finns ”Bryggan”, ett stort trätorg där man kommer nära
vattnet.
Gestaltningen har medvetet lämnat platser
oprogrammerade för att skapa en flexibel spelplan inför
framtiden. Tanken är att funktioner och aktiviteter kan
adderas i efterhand och i takt med att området förändras.
Inom området finns ett särskilt fokus på barn, både vad
gäller trygga vardagsmiljöer och lekfulla inslag. Det gäller
såväl i de inre parkmiljöerna som i hamnmiljön i stort.

Barn och arrangemang - även om målsättningen är
en levande stadsdel under hela året kommer antalet
besökare vara betydligt större under sommarhalvåret.
Visionen har därför varit att skapa en miljö som tål stora
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Uppdragsområde

Möjligt arrendeområde

OFFENTLIGA PLATSER INOM NORRTÄLJE HAMN

A

Sjötullstorget

Foto: Hans Logren

B

Hamnpromenaden

Foto: Hans Logren

Kajrummet består av en större övre kajyta,
Hamnpromenaden, en lägre brygga vid vattnet och en
stiliserad klippvärld med vegetation däremellan. Det
varierade hamnrummet, som sträcker sig från det lilla
årummet till den större fjärden ut mot Östersjön, är
en av platsens största kvaliteter. Klippan blir både ett
landskap och en stor möbel, som gör det möjligt att
skapa förutsättningar för vegetation, större träd och
ett bra lokalklimat. Denna zon mellan den övre och den
nedre delen av kajen, hindrar dessutom stadsdelen
från översvämning vid framtida förändrade havsnivåer.
Formad som en stiliserad klippa, en mångfacetterad värld
av olika händelser och möjligheter i det lilla, blir den i det
stora sammanhanget ett större landskap som kan mäta
sig med hamnrummets stora skala. Mot vattnet finns ett
intimare bryggstråk, för det livliga båtlivet, flanörer och
”brygghäng”.

Torget ligger mitt i mötet mellan den nya stadsdelen
Norrtälje Hamn och den gamla stadskärnan. Det är hit
man anländer Norrtälje som långväga besökare via bil
eller lokalbuss på Roslagsgatan och det är här Norrtäljeån
rinner ut i Norrtäljeviken och vidare ut i skärgården. Det
är därför ingen överdrift att säga att denna plats har en
särställning i stadsväven och som ingen annan binder
samman och kan manifestera allt som är Norrtälje.
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C

Foto: Hans Logren

D

“Bryggan”

Havslänken är en ny öppningsbar gång- och
cykelförbindelse som förbinder Norrtälje Hamn
med stadens gröna lunga, Societetsparken. Bron är
byggd för att vara fullt tillgänglig och skapar en ny
möjlighet att ta sig över hamnbassängen vilket minskar
gångavstånden för bostadsbebyggelsen i Norrtälje Hamn
till Societetsparken. Bron har en fri segelhöjd på 2,7 meter
och kan öppnas för att möjliggöra för större båtar och
fartyg att angöra.

Ytan är en vidgning av kajrummet längs
Hamnpromenaden. Ett generöst södervänt trädäck
skapar en stark kontakt till båtlivet och Societetsparken
på andra sidan hamnbassängen. Platsen är öppen,
generös med ambitionen att inte möblera bort framtida
flexibilitet och anpassning över olika tider på året. I kraft
av sitt läge blir ”Bryggan” en naturlig målpunkt och adress
längs med Hamnpromenaden och attraktiv för olika
säsongsbetonade inslag såsom food trucks, mat- och
julmarknader, tillfälliga konserter och återkommande
offentliga ceremonier.

E

Foto: Hans Logren

Havslänken

Foto: Sydväst arkitektur och landskap

F

Hamnparken

Mitt i området ligger Hamnparken, en stadsdelspark
omgärdad av den nya bostadsbebyggelsen.
I kontrast till Hamnpromenadens mer extroverta offentliga
rum blir detta en mer intim plats, full av liv under hela året,
men även en viktig funktion för stadens sommargäster
och mer långväga besökare. Parkens två viktigaste
funktioner är att erbjuda en stilla plats för vistelse för de
äldre och en lekplats. Då hela kvartersmarken i området
nästan uteslutande har underjordiska garage skall
Hamnparken så långt det är möjligt erbjuda hemvist
för riktigt stora vårdträd. Dess gröna volym skall bli ett
signum och ett landmärke i strukturen och ge skugga och
goda sittplatser både till vardag och under sommarfest.

Foto: Sydväst arkitektur och landskap

Hamnplan

Hamnpromenaden avslutas i öster med Hamnplan,
en ny större torgyta med fantastiska utblickar mot
Norrtäljeviken. Platsen ska utformas för att kunna agera
värd åt torghandel, generösa uteserveringar och tillfälliga
arrangemang. Hamnplan presenteras mer ingående i del
III av detta dokument då torgytan har stor betydelse och
inverkan på markanvisningsområdet.
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G

Foto: Sydväst arkitektur och landskap

H

Hamnpiren

Foto: Sydväst arkitektur och landskap

Hamnbadet

Norrtälje Hamn får ett unikt hamnbad i öster där
djuphavsbad erbjuda i Norrtäljeviken.
Hamnbadet presenteras mer ingående i del III av detta
dokument då badet är en stor kvalitet och inverkan på
markanvisningsområdet.

Hamnpiren är stadens stolta riktmärke där båtliv möter
stadsliv. Arrangemang och tillfällig möblering gör ytan till
en naturlig mötesplats för både boende och besökare i
hamnen. Hamnpiren presenteras mer ingående i del III av
detta dokument då piren har stor betydelse och inverkan
på markanvisningsområdet.

Foto: Sydväst arkitektur och landskap

I

Galärparken & Port Arthur

Galärparken består av dagvattenparken och
Midsommarplatsen, i direkt anslutning återfinns Port
Arthur-udden.

För att tillgodose behovet av en större samlingsplats
för olika arrangemang, spontanlek och aktivitet föreslås
Midsommarplatsen som skapas med utfyllnad mellan
dagvattenparken och Port Arthur-udden. Här kan
en naturligt öppen yta bildas som en konsekvens av
anläggande av dagvattendammen och en ny vågbrytare
mot viken.

Dagvattenparken tar hand om stora delar av Norrtälje
Hamns och stadens dagvatten och bidrar även med
biologiska naturvärden. Dagvatten kan bli en tillgång
och som öppen anläggning kan den erbjuda en unik
ståndort med en rik variation i flora och fauna. Ambitionen
är att dagvattenparken skall skapa ett ökat intresse
för livsmiljön i Norrtäljeviken, parken kan utgöra en
pedagogisk resurs och ett mervärde för kommunens
invånare.

Vid Port Arthur-udden föreslås en sjösättningsplats för
mindre fritidsbåtar där det finns möjlighet att lägga i och
ta upp båtar via en ramp. Denna udde blir en spontan
mötesplats med utblick över Norrtäljeviken. Platsen är ett
tydligt avslut på stadsdelen österut.
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del III
Markanvisningsområdet

Foto: Hans Logren
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Foto: Hans Logren

”

Där staden möter havet
ligger Hamnplan; porten till skärgården
Markanvisningsområdet avslutar Hamnpromenaden i Norrtälje Hamn

Foto: Hans Logren
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Stadskärnan

Markansvisningsområdet

Hamnpromenaden

Galärparken
Havslänken (bro)
Hamnplan

Hamnpiren

Societetsparken

Hamnbadet

Foto: Hans Logren

Markanvisningsområdet porten mot havet

Strax intill Hamnplan och kv. 9ab ligger Hamnpiren, som
vittnar om hamnens industriella historia. Den gamla
färjepiren bevaras och renoveras och blir i framtiden en
publik plats för idrott, kultur och umgänge. Hamnbadet på
pirens östra sida erbjuder nya stadsnära badmöjligheter,
morgondopp och motionssim och blir därmed en
målpunkt för hela staden.

Kajkvarteren och den generösa Hamnpromenaden
avslutas vid Hamnplan, en ny torgyta skapad för liv och
aktiviteter. De första sex kajkvarteren är under planering
eller uppförande, den sista kvartersmarken, kv. 9ab,
ska nu ta form och skapa den definitiva utposten mot
Norrtäljeviken, skärgården och havet. Samtidigt är
kvartersmarken det första man som besökare möter då
man angör Norrtälje med båt.
Förutom de fantastiska utblickarna mot vattnet och
läget intill stadens största torg har man kontakt med den
anrika Societetsparken på andra sidan hamnbassängen
med sina kraftfulla högresta träd och stora grönyta.
De gamla träden skapar en grön kuliss och erbjuder
rekreativa miljöer bara några minuters gångväg från
markanvisningsområdet via den nyligen öppnade gångoch cykelbron Havslänken.
Ambitionen har sedan projektet startade varit att
området runt Hamnplan ska bli en av stadens viktigaste
noder för möten och kulturevenemang. Vardagliga
aktiviteter som torghandel blandas med anlöpande
skärgårdstrafik eller sjösättning. Området kommer även
att vara platsen för större arrangemang och tillfälliga
händelser. Hamnplan med sin närmiljö blir ett robust,
generöst vardagsrum för alla Norrtäljebor och besökare.

Foto: Norrtälje kommun
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Visionsbild över ett fullt utbyggt Norrtälje Hamn. Foto: Sydväst arkitektur och landskap

i detaljerna. God arkitektur innebär också beständighet
över tid. Detta innebär att en hög ambition måste vara
med från början. Norrtälje Hamn ska utformas med
utgångspunkt i människors behov och upplevelser.
Arkitekturen skall vara inbjudande och tillgänglig för
människor med olika förutsättningar

Ambitionen för stadsdelen Norrtälje Hamn är hög, från
funktioner, det offentliga rummen samt utformningen
av kvartersmarken. Norrtälje Hamn ska kännas som
en naturlig fortsättning på Norrtäljes stadskärna, och
stadens centrala del präglas av varierande stadsrum
med olika skalor. Här finns en mångfald av byggnader
med tidstypiska stilar. Årummet och de gröna områdena
spelar en viktig roll för karaktären. Några övergripande
karaktärsdrag för Norrtälje stadskärna är de skiftande
taklandskapen, den rika material- och färgpaletten samt
den stora vertikala variationen i fasad. Stadskärnan är i
hög grad utformad med en mänsklig skala i fokus och en
varierad fasadgestaltning i ögonhöjd. Denna särart ska
bevaras och utvecklas i Norrtälje Hamn, med övertygelsen
att genom arkitektur och stadsmiljöer som håller hög
kvalitet över tid ökar stadens attraktivitet ytterligare.

Bebyggelsens bottenvåningar och gränsen mot
stadsrummen ska utformas med särskild omsorg.
En vacker och funktionell gestaltning bidrar till att
stadsmiljön i Norrtälje Hamn fortsätter utvecklas mot
att upplevas trygg, levande och intressant. Stadens liv
äger främst rum i gatunivå, kopplingen inne- ute kan
berika varandra. Publika och gemensamma funktioner
ska i första hand placeras i bebyggelsens bottenvåningar
för att bidra till stadens liv. Hur arkitekturen uppfattas i
ögonhöjd av människor som rör sig genom stadsrummen
är extra viktigt, detta ställer krav på hur förslagsställaren
tex gestaltar sockelvåningar och entréer. Varierad
gestaltning, gedigna material och en hög detaljeringsgrad
eftersträvas.

Den nya bebyggelsen inom markanvisningsområdet
i kv.9ab har en stor påverkan på Norrtäljes stadsbild.
Bebyggelsen blir genom sin placering ett landmärke som
kommer påverka det visuella intrycket av både stadsdelen
och staden i stort. Det är därför avgörande att stor
omsorg läggs på gestaltningen av byggnadsvolymerna,
vilket omfattar allt från stadssiluett ner till det lokala
stadsrummet nere på marken. Med sitt unika läge intill
Hamnplan ska gestaltningen främja det publika livet, vilket
påverkas av volym i relation till väderstreck, entrélägen,
materialitet och fasadutförande.
Kvarter 9ab ska gestaltas med god arkitektur, detta
innebär att gestaltningen utgår från sitt sammanhang
och tillför värden till sin närmiljö. Den ska kommunicera
omsorg för de boende och besökare, i helheten såväl som
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Kv.9a har gjorts högre i ny rendering som ska läggas in

Foto: Sydväst arkitektur och landskap

Markanvisningsområdet ligger i direkt anslutning till
Hamnplan och Hamnpiren med hamnbadet. Byggrätten
och de offentliga platserna påverkar varandra, och för att
ge ökad förståelse kring programmering och ambitionen
för dessa platser presenteras de därför mer ingående här.

På den östra sidan av brofästet längs platsens södra och
östra sida får kajen en mer rustik karaktär för att kunna
erbjuda gästplatser för större båtar och angöring för
framtida skärgårdsbåtar i linjetrafik. Här ska också finnas
möjlighet att vid planerade tillfällen vår och höst sjösätta
eller ta upp större fritidsbåtar. På den övre delen av kajen i
det sydöstra hörnet finns plats att bygga en väderskyddad
väntplats samt servicebyggnad.

Hamnplan
Hamnpromenaden avslutas i öster med Hamnplan,
en ny större torgyta med fantastiska utblickar mot
Norrtäljeviken. Platsen ska utformas för att kunna agera
värd åt torghandel, generösa uteserveringar och tillfälliga
arrangemang. Vid Hamnplan lägger skärgårdstrafik
till sommartid och är också platsen för förtöjning av
besökande större fartyg.

Torgets golv skall vara tåligt och erbjuda en enkel
indelning och teknik som underlättar för torghandel och
annan tillfällig möblering, tex plats att anordna tillfällig
scen. Längs med samtliga fasader erbjuds plats för
uteserveringar under sommarhalvåret.

Hamnplan tillsammans med Piren och kv. 9ab är det
första man möter då man anländer till Norrtälje Hamn
med båt och platsen blir därför viktig som entré till staden
från havet. Enligt utbyggnadsstrategin för Norrtälje
Hamn har det uttryckts en önskan om en delvis publik
signaturbyggnad inom kv. 9ab och pekar också ut
Hamnplan som en av stadens viktigaste noder för möten
och kulturevenemang.
Hamnplan blir ett robust, generöst vardagsrum som
ska tåla både vardagliga funktioner som båttrafik och
förtöjning, samt vara en plats för stora arrangemang
och tillfälliga händelser. Idag pågår flera årligen
återkommande, utrymmeskrävande aktiviteter i hamnen,
bl.a. Hamnkalaset, och Hamnplan skall säkerställa att
detta även i framtiden är möjligt.

Den fantastiska utblicken mot Norrtäljeviken från Hamnplan och
markanvisningsområdet. Foto: Carolina Sahlén

27

Rendering ska bytas ut efter nya körspår på Hamnpiren. Gräns för byggrätt läggs till
Hamnpiren med hamnbadet
I stadsdelens östra del finns den äldre hamnpiren.
Vid piren lade en gång Finlandsbåten till men har under
en längre tid stått oanvänd för trafik. Ambitionen är att
Hamnpiren ska bli stadens stolta riktmärke där båtliv
möter stadsliv. Piren kan ha olika användningsområden
under året där speciella forutsättningar finns under årets
varmare månader. Arrangemang och tillfällig möblering
gör Hamnpiren till en naturlig mötesplats för både boende
och besökare i hamnen.

Foto: Sydväst arkitektur och landskap

Ett kringbyggt hamnbad anläggs invid piren. Här kan
simkunniga barn, ungdomar och vuxna bada centralt i
staden. Bryggor omgärdar badet och skyddar de badande
från båtliv och andra vattenaktiviteter samtidigt som de
ger plats för avkoppling och samvaro.
Badet föreslås uppföras med plats för både
motionssimning i 25 metersbanor samt fria ytor för
vattenlek. De olika funktionerna avgränsas med simbanor
alternativt bojer som lätt kan flyttas eller tas bort vid
behov eller säsongsavslut. Ev. omklädningsrum eller WC
får vid behov placeras inom en komplementbyggnad på
piren alternativt inom en framtida byggrätt på piren.

Hamnpiren saknar angränsande fasader och golvet
samt kanterna mot vattnet blir därför det som defininerar
pirens rumslighet. Initialt lämnas stora delar av piren
som ett större omöblerat stadsrum men platsen ska
lätt kunna anpassas för arrangemang och events, vilka
kan innefatta bland annat scenutrustning, food trucks,
tält och volleyballplaner. En eller flera mindre byggnader
kan anläggas på Hamnpiren, dessa bör då vara av publik
karaktär och bidra till stadsliv och upplevelsemässiga
värden för alla. Tillgängligheten för räddningstjänst och
driftfordon att angöra piren är viktigt att ta i beaktande vid
möblering eller anläggandet av en byggnad.

Med sitt unika läge och ambitiösa gestaltning skapas en
unik identitet för hamnbadet, en målpunkt för hela staden
som möjliggör en helt ny typ av bad för Norrtälje.

Den lägre bryggdelen på pirens södra del möjliggör
förtöjning av mindre båtar och större fartyg. För en vacker
och rationell kontinuitet utförs bryggdelar enligt samma
princip som bryggan längs med Hamnpromenaden.
Skulle behov uppkomma i framtiden kan antalet
förtöjningsplatser för fritidsbåtar utökas genom
kompletterande flytbryggor (vinkelräta ut från piren).

Foto: Sydväst arkitektur och landskap
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