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PROJEKTTÄVLING NORRTÄLJE HAMN
U T F O R M N I N G  AV  D E T  O F F E N T L I G A  R U M M E T

Juryns utlåtande:



2

BAKGRUND

Norrtälje kommun bjöd i november 2014 in till prekvalificering för deltagande i projekttävling för det offentliga 

rummet i Norrtälje Hamn. Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter.

AVSIKTEN MED TÄVLINGEN 

Tävlingens syfte har varit:

att visa hur det offentliga rummet i Norrtälje Hamn med en inkännande gestaltning blir en del av den växande 

staden och hur de beskrivna kärnvärdena tar form i den fysiska verkligheten.

att handla upp arkitekttjänster för det fortsatta arbetet att utveckla och förverkliga visionen för området.

TÄVLINGSUPPGIFTEN

Tävlingsuppgiften var att att föreslå hur det offentliga rummet i det nya stadsutvecklingsområdet Norrtälje Hamn 

kan gestaltas. Uppgiften handlade översiktligt om att utforma tävlingsområdets kajmiljöer, bryggor och bad på ett 

spännande och unikt sätt – en fortsatt utveckling av Norrtäljes identitet som småskalig skärgårdsstad med aktiviteter 

vid vatten, attraktivt för både invånare och besökare. Uppgiften innefattade även att belysa hur man kan hantera 

anknytningen till den befintliga stadskärnan och den övriga omgivningen såväl som hur man kan konkretisera de 

värden och önskemål som uttrycks i visionen för Norrtälje Hamn.

DELTAGANDE ARKITEKTKONTOR

Tävlingen var öppen för följande inbjudna arkitektföretag/team, utvalda genom ett öppet kvalificeringsförfarande:

COBE Aps, Danmark

Funkia AB, Sverige

Nivå landskapsarkitektur AB, Sverige

SLA A/S, Danmark

SYDVÄST ARKITEKTUR & LANDSKAP AB, Sverige

INLÄMNADE FÖRSLAG

Följande förslag hade lämnats in inom utsatt tid samt godkändes för bedömning:

1. Skärgårdskalas i Norrtälje.

2. Norrtälje Hamn – tar dig närmare vattnet.

3. På spåret.

4. Finn din hamn i Roslagen.

5. Att angöra en brygga.

PROJEKTTÄVLING NORRTÄLJE HAMN 
JURYNS UTLÅTANDE - INLEDNING



3

JURY

Juryn som hade till uppgift att bedöma de inlämnade förslagen bestod av:

Helen Lott, tf Samhällsbyggnadsdirektör Norrtälje kommun. 

Pernilla Logren, projektledare projekt Norrtälje Hamn. 

Roger Gustafsson, programansvarig projekt Norrtälje Hamn, tillika juryns ordförande.

Cecilia Möller, chef Kultur och fritid Norrtälje kommun.

Anna Ahnström Dahlberg, detaljplanechef Planerings- och utvecklingsavdelningen Norrtälje kommun.

Sara Johansson, landskapsingenjör Gata/parkavdelningen Norrtälje kommun. 

Bibbi Leine, arkitekt LAR/MSA Landskapslaget. Utsedd av Sveriges Arkitekter.

Erland Ullstad, arkitekt SAR/MSA professor em tillämpad samhällsplanering. Utsedd av Sveriges Arkitekter.

Ola Kjellander, arkitekt SAR/MSA Kjellander + Sjöberg. Utsedd av projekt Norrtälje Hamn.

Michael Höög, arkitekt SAR/MSA Temagruppen har varit tävlingssekreterare.

Sven Engdahl, projekt Norrtälje Hamn har varit tävlingsfunktionär.

DE FEM FÖRSLAGEN

Förslaget SKÄRGÅRDSKALAS I NORRTÄLJE bygger på en idé om att fortsätta stadens markbeläggning ut i hamn-

området i ett möte med skärgårdens kvaliteter och funktioner. Man ska ”använda skärgården på hamnen”, detta tar 

sig utryck genom skapandet av olika ”öar”. Två tredjedelar av öarna ska vara gröna för ett bättre mikroklimat och ökad 

biodiversitet. En tredjedel av öarna ska utformas i dialog med Norrtäljeborna som på så sätt får vara med att utveckla 

det offentliga rummet. Med dessa öar skapas olika zoner som ger smak av skärgård -  man kan vara på ön, mellan 

öarna eller i en kantzon. Skärgårdens spel med ljus och reflektioner ska också användas i gestaltandet för att stärka 

den önskade karaktären. 

Förslaget NORRTÄLJE HAMN – TAR DIG NÄRMARE VATTNET har som bärande idé att den framtida utvecklingen av 

Norrtälje ska ske vid vattenkanten. Staden ska återta sin identitet som en stad som hämtar sin karaktär från en livsstil 

som formas kring vatten och badkultur. Vattenkontakt ligger i fokus i hela området och programmeringen av ytorna 

koncentreras i, på eller vid vattnet. Det nya hamnområdet behåller industrihamnens stora skala, förslaget formas sedan 

kring bearbetningen av kajkanten. Mot denna ligger det samlade golvet, kajstråket, som flätas samman med den 

befintliga stadskärnan. På detta stråk planeras större platsbildningar, ovanpå detta sedan en lätt struktur av flyttbara 

paviljonger. Vid pirens ände placeras en hyllning till vattnet, ett Norrtäljes ”vattenkulturhus”.

Förslaget PÅ SPÅRET utgår från en strategi där material, landskapskaraktärer och stämningar ”lånas in” från skär gården 

för att utgöra bas för utformningen. En ny platsbildning skapas i mötet med den gamla stadskärnan, där föreslås även 

en ny publik byggnad ”Roslagsmagasinet”. Torget och byggnaden förläggs på den plats där en gång ett stickspår 

från Norrtälje station nådde fram till kajen. Här startar ett nytt spårsystem som utgör en bärande del av gestaltningen 

för hamnstråket. Det består av ett möbleringsprogram med flyttbara bänkar, bord, växtlådor, grillar och annat samt 

en dressinslinga som möjliggör färd längs med kajen. På så sätt kan hamnen byta skepnad och anpassas till olika 

evenemang och årstider. Längst ut på kajen förläggs ett bryggtorg med bryggbodar, utformningen ska vara ett 

signum för hela Norrtälje hamn och vara målpunkt längst ut i den nya stadsdelen.

PROJEKTTÄVLING NORRTÄLJE HAMN
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I förslaget FINN DIN HAMN I ROSLAGEN har utformningen mötet mellan tre identifierade karaktäristiska Norrtälje-

identiteter som utgångspunkt: ”Den rationella hamnen” med storskalig, flexibel industrikaraktär, ”Den medeltida 

småskaliga stadskärnan” med individuellt utformade gator och oregelbundna platser samt ”Det omgivande 

kulturlandskapet” med Roslagens särpräglade natur. Industrikaraktären återfinns i kajstråkets robusta utformning 

och kajens övergripande storskalighet. Småskalighet och individualitet återfinns i det pärlband av platser med olika 

karaktär och innehåll som föreslås utmed hamnen. Roslagens kulturlandskap lyfts in via våtmarksparken i öster och 

genom de stiliserade Roslagsängarna längs kajpromenaden. I kajens ände föreslås en marina, ett hamnmagasin samt 

ett badhotell som ska knyta an till Norrtäljes historia som badort.

Förslaget ATT ANGÖRA EN BRYGGA vill förstärka Norrtäljes identitet som porten till Roslagen och använder skär-

gårdslandskapets element som uttryck i gestaltningen. På 400 meter, från Norrtäljes stadskärna över det nya 

hamnområdet och vidare ut i Norrtäljeviken ska man uppleva ett kondensat av inner-, mellan- och ytterskärgårdens olika 

karaktärer. Området tänks som en serie upplevelser från innerskärgårdens lummiga lundar, över  mellanskär gårdens 

tallbevuxna klippor ut till ytterskärgårdens karga skär. Känslan av att vara vid och intill vattnet ska finnas i hamnens alla 

delar. En särskild badholme och en ny pir föreslås. Formade klippor återfinns i hela området, de definierar kanter och 

tar hand om höjdskillnader. Dessa klipporna i samspel med en tänkt tillagd bebyggelse inspirerad av fiskebodar och 

båthus ska även de bidra till upplevelsen av det hamnnära skärgårdslandskapet.  

JURYNS SAMMANFATTNING AV TÄVLINGEN

Juryn har under sina arbetsmöten granskat och gjort en helhetsbedömning av de fem förslagen, utan inbördes rang-

ordning samt utifrån de bedömningskriterier som legat till grund för tävlingen, nämligen:

Det samlade intrycket avseende god gestaltning och konstnärlig bearbetning.

Implementerandet av värdeorden Barn, Båtar och Bad.

Förslagets tillämpande av Norrtäljeidentitetens egenskaper och uttryck.

Det offentliga rummets tillgänglighet och användning.

Socialt och ekologiskt hållbar stadsplanering.

Anknytningen till den befintliga staden och inverkan på stadsbilden.

Det sammanlagda resultatet visar på fem välbearbetade förslag som visar på olika ingångar till uppgiften. De belyser 

värdefulla frågeställningar inför projektets fortsatta framskridande.

Genom tävlingsprogram med bilagor, vid startmöte och via frågesvar har möjligheten för förslagsställarna att förhålla 

sig friare till utformningen kring befintlig pir och dykdalber i öster och området i nordost öppnats. Piren behöver 

sannolikt vara kvar i sitt läge och förutsättningarna norr om densamma gör det mindre lämpligt som plats för mer 

omfattande badanläggningar. Där juryn i sitt arbete kommenterat förslagen i dessa delar har den samtidigt ansett att 

samtliga förslag i ett fortsatt arbete kunnat, i förslagets anda, anpassas i dessa delar till de slutliga förutsättningarna.

En översiktlig bedömning har gjorts av olika genomförandeaspekter. När det gäller åtgärder i vatten, så kallad 

vattenverksam het, kräver dessa vattendom som kan vara en tidskrävande process. De fem förslagen kräver i 

varierande grad omfattande muddring, utökade kajkonstruktioner och kan ge olika förutsättningar att skapa god 

PROJEKTTÄVLING NORRTÄLJE HAMN
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badvattenkvalitet. Inga fundamentala skäl pekar på att något av förslagen är omöjligt att genomföra. Stora muddrings- 

och fyllnadsarbeten kan vara mer kontroversiella i en prövning för vattendom men med skyddsåtgärder kan man 

troligen få miljötillstånd. All vattenverksamhet ligger inom vatten där kommunen har rådighet. Några av förslagen 

strider mot rådande detaljplan och förutsätter planändring. 

Genomförbarhet utifrån ett ekonomiskt perspektiv grundas på en jämförelse med projektkalkylen som till stor del 

baseras på bedömningar av Illustrationsplanens areor och volymer. Jämförelsen hanterar förslagens påtagliga, relativt 

tydliga och betydelsefulla avvikelser från Illustrationsplanen. Förslagens bedöms ha följande rangordning, från minst 

avvikelse till störst (dyrast):  SKÄRGÅRDSKALAS I NORRTÄLJE, NORRTÄLJE HAMN – TAR DIG NÄRMARE VATTNET, ATT 
ANGÖRA EN BRYGGA, FINN DIN HAMN I ROSLAGEN, PÅ SPÅRET. Dyrast är PÅ SPÅRET  där förslagets spårkoncept 

med tillbehör och förvaring av dessa innebär den mest kostsamma avvikelsen i likhet med NORRTÄLJE HAMN – 
TAR DIG NÄRMARE VATTNET där avvikelsen till stor del utgörs av en profilbyggnad med bad i vattnet . Exklusive 

spårkoncept respektive profilbyggnad innebär förslagen väsentligt mindre avvikelse från kalkyl – den sammanvägda 

bedömningen beror till stor del hur man betraktar byggnaderna som en väsentlig del av förslagets kvaliteter. FINN 
DIN HAMN I ROSLAGEN har en av de största avvikelserna men är uppbyggt så att de vid en vidare bearbetning 

sannolikt kan minskas. ATT ANGÖRA EN BRYGGA skulle förbilligas med en enklare badholme.

Genomförbarhet utifrån etappindelning har bedömts med utgångspunkt från att förslagens pirbyggnation utförs. 

SKÄRGÅRDSKALAS I NORRTÄLJE har inga tydliga problem. PÅ SPÅRET, FINN DIN HAMN I ROSLAGEN, ATT ANGÖRA 
EN BRYGGA  har alla tre få problem även om vissa utföranden kommer sent (stränder, hängytor mm). NORRTÄLJE 
HAMN – TAR DIG NÄRMARE VATTNET har tydligast problem med etappindelning då många kvaliteter är kopplade till 

profilbyggnaden, bad uppstår inte förrän byggnaden är beslutad och förverkligad. Samtliga förslag påverkas av en 

senareläggning av arbeten med muddring, gångbroar, kajfront mm i öster. 

När det gäller redovisningssätt - förslaget ATT ANGÖRA EN BRYGGA har en föredömlig och tydlig beskrivande text, det 

är lätt att följa förslagsställarens intentioner. Övriga förslags beskrivande text är i varierande grad  svår genomtränglig, 

det är inte alltid lätt att upptäcka sambandet mellan text och bild.

I följande redovisning av juryns omdömen har vi valt ett sparsamt illustrerande av respektive förslag, framför allt för 

att möjliga bildurval inte gör förslagen rättvisa. Här hänvisar vi istället till de fullständiga förslagen, tillgängliga på 

Norrtälje kommuns samt Sveriges arkitekters respektive hemsidor.

Till sist, juryn vill särskilt framhålla att i det fortsatta arbetet med utbyggnaden av Norrtälje Hamn det är viktigt att 

utformandet av byggnaderna ägnas samma omsorg som ambitionerna med den offentliga miljön visar på. Vi upp-

muntrar till samarbetsformer som stöttar respektive kvarters byggherrar vilja och förutsättningar att nå framgång i 

detta.

PROJEKTTÄVLING NORRTÄLJE HAMN
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PROJEKTTÄVLING NORRTÄLJE HAMN 
JURYNS BESLUT

Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslag ATT ANGÖRA EN BRYGGA till vinnare av tävlingen och 

rekommenderar förslaget till fortsatt genomförande.

Norrtälje den 15 oktober 2015.

 Roger Gustafsson, ordförande

 Helen Lott

 Pernilla Logren

 Cecilia Möller

 Anna Ahnström Dahlberg

 Sara Johansson

 Bibbi Leine

 Erland Ullstad

 Ola Kjellander

Juryn vill rikta ett stort tack till samtliga tävlingsdeltagare.



BRYGGAN

KLIPPAN

KAJPROMENADEN

HAMNTORGET
SJÖTULLSTORGET

SILOPLATSEN

SILOPARKEN

STRANDSKOGEN

SANDSTRANDEN

ÖSTRA RÖGÅRDSGATAN

SJÖTULLSGATAN

RO
SLAG

SG
ATAN

UTBLICKEN

SOCITETSPARKEN

BAD- OCH 
SOLBRYGGAN

BADHOLMEN

KOPPLING VIDARE MOT 
ROSLAGENS SJUKHUS

STRÅK MOT 
STADSKÄRNAN

TEMALEKPLATS

KÄRLEKSPARKEN

BOARDWALKEN
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PROJEKTTÄVLING NORRTÄLJE HAMN 
VINNANDE FÖRSLAG - ATT ANGÖRA EN BRYGGA / SYDVÄST

SAMMANFATTNING

Förslagets helhetsgrepp är redigt, konsekvent och tydligt – hamnen anknyter till skärgården genom stiliserad natur. 

Idén håller samman hela hamnområdet och samspelar väl med stadens kvalitéer.  Med sina starka idé och kvaliteter i 

övrigt är förslaget det sammantaget bästa för det fortsatta arbetet med Norrtälje Hamn.

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Sydväst arkitektur och landskap, kontakt Lina Dahlström. 

Tävlingsteam: Per Andersson, Niklas Bosrup, Lina Dahlström, Åsa von Malortie, Helen Mosseby, Kina Bergdahl,  

Axel Helander, Andreas Mayor, Lina Byberg.

Rådgivare och teknikkonsulter: Professor Jeppe Aagaard Andersen, landskapsarkitekt Gunnar Ericson.                

COWI Infrastruktur – Henrik Ekström. COWI Ljusdesign – Douglas Hillgrund.

FÖRSLAGET I SIN HELHET

Tävlingsområdet är det stora stadsrum som länkar Norrtälje centrum med havet. Båtlivet ska föras in mot staden 

och staden ska lockas ut. Förslaget har mycket väl avvägt och med enkla och tydliga grepp tagit fasta på platsens 

förutsättningar och med en stark tilltro till ledorden barn, bad, båtar. De fria ytorna längs kajen ger flexibilitet för 

tillfälliga såväl som  säsongsberoende arrangemang och aktiviteter.

Med början i väster breder Sjötullstorget ut sig över Roslagsgatan och fördelar fotgängare från centrum, kaj och 

träbrygga. Platsen är väl utformad, som ett traditionellt torg, motivet med den samlande runda dammen kan förstärkas 

med en mer enhetlig utformning runt om samt fler målpunkter. Bebyggelsen som avgränsar torget i öster får ett ut-

märkt läge för en uteservering på torget.

Båtlivet längs kajen är huvudattraktionen och tillsammans med Societetsparkens raka front formar kajen ett tydligt 

inre vattenrum. En träbrygga för angörande båtar löper längs hela dess sträckning. Kajens inre del närmast kvarteren 

behålls föredömligt enkel och med en fri siktlinje ut mot havet. 
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Förslagets starka idé och signum är de artificiella, stiliserade klipporna. 

Klipporna tar upp nivåskillnader på ett mjukt  och vackert sätt och lockar till 

informell vistelse av olika slag, de kan exempelvis rymma sittplatser, spel- och 

klätterytor och de kan rama in planteringar, sand och vatten. I ett fortsatt arbete 

måste stor omsorg läggas på klippornas variation, placering med hänsyn till 

angörande båtar, platsbildningar och  tvärstråk. 

Material och form förutsätts studeras omsorgsfullt för att behålla den höga 

konstnärliga verkshöjden. Inte minst det tekniska utförandet kräver stor 

noggrannhet så att idén kan genomföras och fungera i ett längre perspektiv. 

Hamntorget lämnas rent och förhållandevis obearbetat, som en vidgad del av kajen utan särskild anpassning till 

kvarters strukturen och därmed flexibelt. Torget bildar på så sätt en bra yta för litet större men tillfälliga arrangemang 

som marknader, konserter, fester, isbana…  Det är klokt att hålla denna yta flexibel med tanke på den fortsatta 

utvecklingen av pirområdet. En föreslagen ändring av bebyggelsen uppfattas mindre relevant.

Badholmen i öster kan bli en attraktion, men idén kräver viss bearbetning, särskilt ur ett tillgänglighetsperspektiv och 

i förhållande till den befintliga pirkonstruktionen. Byggnader bör studeras särskilt. Bevarandet av piren är sannolikt en 

grundförutsättning.

Förslagets nordöstra delar redovisar en större strandpark med mestadels sandstrand. Här finns tillgängliga och 

generösa ytor för spel, sandlek och solbad, skyddade från trafiken. Sand blir troligtvis resurskrävande att vidmakthålla, 

varför förslagets strandskog längst i öster är en lämpligare karaktär för området - eventuellt i kombinationen med en 

dagvattenlösning vilket får studeras mer ingående.

Förslaget redovisar en skickligt utformad och stämningsfull ljussättning med lågmäld men utbredd effektbelysning 

som också har referenser till skärgården.

PROJEKTTÄVLING NORRTÄLJE HAMN 
VINNANDE FÖRSLAG - ATT ANGÖRA EN BRYGGA / SYDVÄST
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PROJEKTTÄVLING NORRTÄLJE HAMN 
OMDÖMEN ÖVRIGA FÖRSLAG - UTAN INBÖRDES ORDNING

SKÄRGÅRDSKALAS I NORRTÄLJE / SLA

Förslaget bygger på en idé om att fortsätta stadens markbeläggning ut i hamnområdet i ett möte med skärgårdens 

kvaliteter och funktioner. Idén är konsekvent genomförd. Förslaget har många vackra delar, där särskilt golvet utmärker 

sin elegans och skönhet.

FÖRSLAGSSTÄLLARE

SLA, kontakt Mette Skjold. 

Tävlingsteam: Stig L Andersson, medarbetare Anne Kathrine Esbjerg, Laura Myllyluoma,                                             

Louise Pontoppidan Sørensen, Kirsty Louise Badenoch, Nicoline Madsen.

Rådgivare och teknikkonsulter: ÅF Infrastructure, ÅF Lighting, KFS.

FÖRSLAGET I SIN HELHET

Sjötullstorget som central plats har en vacker mark behandling men behöver en bättre rumslig bearbetning. 

Den föreslagna hamnpaviljongen som besökscentrum är en god idé som förtjänar en starkare gestaltning. 

Kajen med öar är en relevant och spännande idé. Utform ningen där två tredjedelar av dessa ska vara gröna och 

frodiga kan bidra till rumslighet och bättre mikroklimat. Juryn finner dock att de olika öarna splittrar upplevelen av 

kajrummet och dess siktlinjer. Vidare finner juryn att markbeläggningen trots att den är tilltalande i sitt flätverk mellan 

olika ytor,  blir ett för splittrat detaljerat inslag på kajen.
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PROJEKTTÄVLING NORRTÄLJE HAMN 
OMDÖMEN ÖVRIGA FÖRSLAG

Kajen avslutas i öster vid Hamntorget med en stor klippformation, tänkt som en spännande vistelseplats. Här 

koncentreras möjliga händelser och aktiviteter. Den är i sig en stark visuell målpunkt men bedöms bli ett alltför 

dominerande inslag, i synnerhet då dess genomförbarhet estetiskt och hållbart är osäker. Området måste också tillåta 

större fartyg och turbåtar att lägga till, det är tveksamt om utformningen är lämplig här. I anslutning till hamnklippan 

förläggs ett hamnbad och en pirutbyggnad med byggnader för vattenrelaterade aktiviteter. 

Strandbadet i nordost med plats för bollekar är idémässigt bra utformat. Det innebär dock, liksom de övriga förslagen 

som placerat stränder och bad här, tekniska utmaningar när det gäller vattenkvalitet och hur sandstranden hålls på 

plats.

Belysningen är genomtänkt, vacker och stärker upplevelsen av området mörkertid.
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PROJEKTTÄVLING NORRTÄLJE HAMN 
OMDÖMEN ÖVRIGA FÖRSLAG

NORRTÄLJE  HAMN - TAR DIG NÄRMARE VATTNET  / COBE

Poetiskt och visionärt förslag med varierade upplevelser längs hamnen. Förslaget har flera drag som liknar befintlig 

situation såsom kajen och den låglänta parken i öster. Ett sammanhållande helhetsgrepp saknas men fler väl gestaltade 

delar finns.

FÖRSLAGSSTÄLLARE

COBE Aps, kontakt Mads Birgens. 

Tävlingsteam: Dan Stubbergaard, Mads Birgens, Liv Moodie, Elzbieta Czyzewska. 

Rådgivare landskap: Krag og Berglund - Jonas P Berglund, Maria Höök, Louise Bården, Filippa Dahlin. 

Rådgivare och teknikkonsulter: COAST Arc - Rasmus Hjortshøj, Ania Pieranska. Økolog - Christian E. Mong.      

Tyréns trafik - Camilla Engel.

FÖRSLAGET I SIN HELHET

Sjötullstorget utformning kopplar hamnen till staden över Roslagsgatan genom band i beläggningen. Lågpunkten i 

mitten med dimfontäner kan göra platsen till ett vackert torg, men utformningen för utsätter vidare studier ur säkerhets- 

och till gänglighetsaspekter. 

Kajen är tydligt uppdelad i olika delar och upplevs inte som en harmonisk helhet.  Den föreslagna trädraden på kajplan 

har begränsade livsmöjligheter, placerad som den är delvis ovan påldäcket. Utformningen kan också påverka däckets 

livslängd. Delar av redovisningen av kajen är svåra att tyda.
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PROJEKTTÄVLING NORRTÄLJE HAMN 
OMDÖMEN ÖVRIGA FÖRSLAG

Kajens urbana strand, med de terrasserade bryggorna, kan bli en stor attraktion. Dimensioneringen är dock tveksam 

då den begränsar för en flexibel användning av Siloplatsen. De terrasserade bryggorna är dimensionerade för kajak, 

för att erbjuda normalstora fritidsbåtar angöring krävs en omstudering av nivåer och proportioner. 

Hamntorget har utformats med ett spännande möte med vattnet i form av terrasserade nivåer och en trappad kajfront. 

Idén kräver vid ett förverkligande noggrannhet i materialval och utförande med viktiga aspekter som exempelvis 

vackert åldrande, översvämningstålighet, enhetlighet i vertikala och horisontella ytor, tillgänglighet och drift för att 

komma till sin rätt. Utformningen krockar dock med båtplanens placering av turtrafik.

Det föreslagna vattenkulturhuset är unikt och utmanande, och kan utgöra en attraktion i sig. Formen är tilltalande i 

sammanhanget men behöver bearbetas till storlek och utformning, likaså behöver nivåer och användbarhet i stort 

studeras.

Naturupplevelseparken i nordöst kan bli en fin och grön maritim oas som balanserar den i övrigt hårdgjorda hamnen. 

Det är i hög grad en realistisk utformning eftersom den utvecklar befintliga värden.

Bryggornas höjd i förhållande till såväl land- som vattennivån kan behöva studeras vidare både för att göra området 

tillgängligt och för att få den önskade upplevelserika och nära kontakten med vattenytan. 
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PÅ SPÅRET / NIVÅ

Ett balanserat, vackert och lekfullt förslag som binder samman hamnområdet och hamnen med sin omgivning. 

Förslaget redovisar en industriell karaktär som har gjorts levande och tilltalande i sin utformning av robusta , flexibla 

och upplevelserika stadsrum för barn, båtar och bad.

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Nivå landskapsarkitektur AB, kontakt Göran Lindberg. 

Tävlingsteam: Göran Lindberg, Åsa Drougge, Jonas Berglund, Stina Hellqvist, Evelina Skogelid, Carlos Valencia. 

Byggnader DinellJohansson AB – Kalle Dinell, Morten Johansson, Johan Zetterholm, Kudret Kuddus.

FÖRSLAGET I SIN HELHET

En nutidshistorisk järnvägssträckning är grundidén för förslaget. Sammankopplande spår, konkreta räls, ses som en 

metafor för en sammankopplande helhet i hamnen. Formgreppet är konsekvent över området, med en balanserad 

formmässig rytm – mjuk artikulation i väster, linjärt längs kajen och sedan ett mjukt avslut i nordöst. 

Juryn har dock bedömt att dressinhanteringen är svår att realisera och vidmakthålla och har därför diskuterat om spåren 

kunde reduceras till ett mönster. Men eftersom dressinidén är grunden för stora delar av förslagets delområden ger 

en sådan tanke fler frågor än svar.

Med de föreslagna byggrätterna har Sjötullstorget fått en stärkt rumslighet, en fortsättning av stadens rumsligheter 

och knyter på så sätt samman staden med hamnområdet. Förutsatt att det är genomförbart kan byggnaderna också 
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bidra till ett aktivt torg, även om juryn undrar hur lyckat Roslagsmagasinet är, format som ett vagnsgarage för kajens 

rörliga element. Markbehandlingen är vacker, i vågrörelser sköljer den mellan staden och hamnen.

Kaj får vara kaj. Förslaget bejakar kajen som industriellt stadsbyggnadselement. Dess långsträckthet är central, 

utgångspunkten utifrån vilken den ges en tydlig och stadig utformning i terrasser, markbehandling och möblering. 

Planteringar förläggs till växtvagnar. De nedersta nivåerna är väl utformade för ett rikt båtliv. Markbeläggningen 

övertygar, den hämtar sin inspiration från järnvägsspår som både ger en indelning av kajplanet och ett system för 

möblering. Möbleringen är stadigt förankrad i sitt system av parallella spår men i en värdefull dynamik i sin fria 

placering längs spåren. Den föreslagna mobiliteten, med dressiner på räls,  kan dock ses som ett tveksamt inslag även 

om ommöbleringar inför speciella händelser kan ske med andra hjälpmedel.

I öster kopplas piren och Hamntorget (Bryggtorget i förslaget) samman. Det är vackert format med trä, tall och 

lekfulla sittplatser men har väl mycket träinslag i form av bryggor och trappor. Hopptornet är tveksamt. De föreslagna 

byggnaderna ger en stadig rygg i norr och skapar en rumslighet som inkluderar viken i bästa klimatläge. Piren kan bli 

den stora attraktion som behövs i östra delen av hamnen. Byggrätter på piren är, på samma sätt som övriga förslag, 

ett inslag som beror av kommunens planering men utformade med samma karaktärsfullhet kan de bli ett signum för 

hamnen.

I nordöst har Strandparken en positiv mjukhet i sin utformning.  Sandstränder och betongkant är ett tveksamt inslag i 

förhållande till grundförhållanden, området hade vunnit på en fördjupning och med ett utökat inslag av vegetation. 



SITUATIONSPLAN 1:1000

F I N N  D I N  H A M N 
I  R O S L A G E N

N O R R T Ä L J E V I K E N

H A M N T O R G E T

B A D H O T E L L E T

S T Ö V E L PA R K E N

R I V I E R A N

B A D P I R E N

S T R A N D P R O M E N A D E N

H Ä L S A N S S T I G

3 9 p - p l a t s e r

L E K

H A M N M A G A S I N E T

M A R I N A N

M A N Ö V R E R I N G S O M R Å D E

R
O

S L A
G

SG
A

TA
N

S J Ö T U L L S G ATA N

Å - R U M M E T

S J Ö T U L L S T O R G E T

N O R R T Ä L J E Å N

B R O F Ä S T E T

S I L O P L AT S E N

K A J P R O M E N A D E N

B E S Ö K S H A M N
G Ä S T H A M N

K A J P L AT S  S / S  N O R R T E L J E

R O S L A G S Ä N G A R N A

SOCIETETSPARKEN

F Ä R J E T E R M I N A L

D A G VAT T E N A N L Ä G G N I N G

D I ND I N  H A M N F I N NF I N N
I  R OO S L A G E NA G E N

15

PROJEKTTÄVLING NORRTÄLJE HAMN 
OMDÖMEN ÖVRIGA FÖRSLAG 

FINN DIN HAMN I ROSLAGEN / FUNKIA & JDSA

Förslaget har en formalistiskt utformad kajpromenad med de stiliserade Roslagsängarna. Det är i övrigt  starkt 

koncentrerat kring den föreslagna marinan i öster, som bidrar till ett attraktivt och rikt båtliv. Stövelparken i nordöst är 

fint utformad med många goda kvaliteter för både barn och vuxna.

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Funkia landskapsarkitektur och Julien De Smedt Architects, kontakt Jimmy Norrman. 

Tävlingsteam:  Funkia - Isabelle Brandt, Moa Broman-Hansson, Jimmy Norrman, Anna Åkerberg, Fredrik Angner. 

JDSA -  Julien De Smedt, Bartlomiej Zaboj, Mateusz Gora, Micol Pucciarelli. Black ljusdesign – Alexander 

Cederroth, Anna Ekberg, Fredrik Amnäs. ELU konsult – Dan Svensson, Gustav Nilsson. Konstnär Ebba Matz.                            

COWI Miljö - Louise Wall 

FÖRSLAGET I SIN HELHET

Sjötullstorget i väster övertygar inte i sin bearbetning, det ger med sin utformning sannolikt inte tillräckligt av den 

önskade kopplingen mellan staden och hamn området även om den föreslagna byggrätten mitt för Åtellet är ett 

positivt inslag. 

Kajstråket beskrivs som det flexibla vardagsrummet. Huvudelementen är storskaliga betongplattor, som bidrar till 

behållandet av kajens industriella karaktär, och stiliserad ängsmark med ett positivt grönt inslag. Stråket medger många 

olika evenemang men kan uppfattas som litet tråkigt. Idén med ängsmarken är sympatisk men uppfattas som tveksam 

för platsen – aspekter som hur den ska byggas upp och framför allt hur den ska förvaltas kräver mycket fördjupning.

I öster avslutas promenaden med en mindre terminalbyggnad för färjetrafik, med läktarplatser. Terminalen skymmer 

en önskvärd siktlinje mellan kaj och fjärd. Behovet är tveksamt, någon omfattande turtrafik förväntas inte inom 

överskådlig tid, men förslaget förlorar inte på att byggnaden utgår. Hamntorget norr därom är fritt utformat med bra 

utrymme för varierade aktiviteter.
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Förslagets tyngdpunkt ligger i nordöst, med en väl tilltagen byggnad – ett spektakulärt hamnmagasin och badhotell 

intill den generöst tilltagna marinan och badpiren. Här finns målpunkter och attraktioner för många, med tydliga 

gränser mellan bad- och båtliv. Området hade behövt studeras vidare till omfattning och utbredning men skulle 

sannolikt bidra till Norrtälje som destination. Närheten till den fina och spännande våtmarken är dock problematisk, 

byggnadens storlek förtar en del av naturupplevelsen i den delen.
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