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Dagangöring Norrtälje Hamn

Dagangöring fritidsbåtar ≤ 10 meter:
Angöring längs med kaj, båtlängd ≤ 10 meter (kajens höjd: 1,3 meter, djup: <3-4 meter, segelfri höjd: 3,2 meter)
Dagangöring fartyg (linjetrafik reserv):
Angöring längs med kaj (kajens höjd: 1,45 meter, djup: <6 meter, segelfri höjd: 3,2 meter)
Dagangöring linjetrafik (Waxholmsbåtar, båttaxi):
Angöring längs med kaj (djup: >6 meter)
Dagangöring endast för fritidsbåtar utan motor < 10 meter:
Till exempel kanot, roddbåt (kajens höjd: 1,3 meter, djup: <3-4 meter, segelfri höjd: 3,2 meter)

POSTADRESS
Box 802, 761 28 Norrtälje
Gatu- och parkavdelningen

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

KONTAKT
0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se

Bilaga 7

Dagangöring fritidsbåtar
Inne i hamnbassängen, innanför bron, bör båtarna inte vara längre än 10 meter då den smalaste punkten är på 39 meter.
De längsta båtarna behöver 1,5 sin längd i manöverutrymme, precis som de gästhamnsplatser som ligger på motsvarande sida.
Angöringshöjd ca 0,6 meter, i undantagsfall 1 meter. Vattendjup minst 2 meter.
Förtöjning sker längs med kajen för att tillgodose målet om manöverutrymme mellan angörande båtar. Båtarna som angör på besöksplatserna bör
därför inte vara längre än 10 meter.

Dagangöring fartyg
Besöksplatser för fartyg utgör också möjlig lastkaj samt reservplats för linjetrafik så som båttaxi.
Då fartyg är minst 12 meter långa ska dessa angöra utanför den inre hamnbassängen och gångbron för att garantera ett manöverutrymme. Här är
också vattendjupet tillräckligt (5,6 meter). Piren som går ut längs den planlagda stranden ger också ett tillräckligt manöverutrymme.
Det ska finnas utrymme på kajen för lastning och lossning samt att tillfälligt parkera lastfordon.
Kajsträckan precis innanför bron i mörkblå markering öppnar för möjligheter att ha ett fartyg likt SS Norrtälje alternativt för besöksplatser för
fritidsbåtar.

Dagangöring fartyg
Linjetrafiken lokaliseras där kajens dimensioner uppfyller kraven och där båtarna har tillräckligt manöverutrymme.
Kajen vid Hamntorget bör vara minst 30 meter brett för att rymma två normalstora Waxholmsbåtar.
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