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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

Tävlingsprogram:
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Swedish Association

inbjudan till prekvalificering
Norrtälje kommun inbjuder härmed till projekttävling för det 

 offentliga rummet i Norrtälje Hamn. 

Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter.
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tävlingsprogram 
innehåll 
 
1. arrangör

2. syfte, bakgrund, vision och mål 
2.1 Syfte  
2.1 Bakgrund och Mål 

2.3 Vision för Norrtälje Hamn

3. tävlingsuppgiften

4. tävlingsområdet

5. tävlingens förutsättningar 
5.1 Tävlingstekniska bestämmelser 

5.2 Upphandlingsform 

5.3 Underlagsmaterial för intresseanmälan  

5.4 Underlag för tävlingen som tillhandahålls  

      de utvalda tävlande

6. deltagande 
6.1 Intresseanmälan 

6.2 Erfoderliga handlingar i intresseanmälan 

6.3 Frågor och svar under tiden för intresseanmälan 

6.4 Upphandlande myndighet 

6.5 Urvalskriterier för deltagande 

6.6 Överklagande av beslut

7. tävling 
7.1 Besked om deltagande

7.2 Startmöte

8. redovisning 

9. inlämning och utställning 
     av tävlingsförslag
9.1 Inlämning av tävlingsförslag

9.2 Utställning av tävlingsförslag 

10. jury

11. bedömning 
11.1 Grundläggande krav på inlämning

11.2 Bedömning av förslagets innehåll

12. prissumma och arvode 

13. efter avslutad tävling 
13.1 Publicering 

13.2 Ägande- och nyttjanderätt 

13.3 Returnering av förslag 

13.4 Uppdrag efter tävling

14. tidplan

15. tävlingsfrågor och kontakt

16. tävlingsprogrammets  
       godkännande
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1. arrangör

Arrangör är Norrtälje kommun. Tävling arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter.

2. syfte, bakgrund, mål och vision 

2.1 Syftet med projekttävlingen är 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 

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

 
2.2 Bakgrund och mål 
Norrtälje är en växande stad vars karaktär präglas av en traditionell småstad där det finns stor variation 
i såväl bebyggelse som offentliga rum. Variationen i hushöjder och bebyggelsmaterial särskiljer dock 
Norrtälje från andra svenska småstäder. Norrtäljes hamnområde har med sin historia och användning ett 
annat uttryck och en annan skala än den närliggande stadskärnan. 
Målet är att Norrtäljeidentitetens  karaktär ska förenas med hamnens nya förutsättningar och att området 
ska utvecklas som en del av den befintliga staden och inte enbart bli ett nytt bostadsområde. Det nya 
hamnområdet skall utgå från det offentliga rummet. Med inspiration från den robusta hamnkaraktären och 
närheten till havet ska Norrtälje Hamn bli ett attraktivt besöksmål såväl som en god livsmiljö för människor i 
alla åldrar och med alla förutsättningar.

 
2.3 Vision för Norrtälje Hamn 

•	 Kärnvärdena Barn, Båtar och Bad ska vara utgångspunkt för gestaltningen.  
Barn innebär höga krav på miljökvaliteter, grönområden och lekplatser. Det ska vara en trygg miljö.  
Båtar innebär att det ska finnas båtplatser för boende, besökare och båtlivsevenemang samt att 
skärgårdstrafiken ska ha möjlighet att kunna utvecklas.  
Bad innebär att det ska finnas badmöjligheter i hamnen samt att det ska finnas plats för kallbadhus. 

•	 Tillgängliga och attraktiva mötesplatser ska skapas där det offentliga rummet är utgångspunkten 

•	 Norrtäljeidentiteten ska ligga till grund för hamnområdets utformning och uttryck

•	 Hamnområdet och den befintliga stadskärnan ska bindas ihop med respekt för varje dels egenart

•	 Hamnens offentliga rum ska visa på en tydlighet mellan offentligt och privat och ha en sammanhållen 
gestaltning som håller över tid

•	 Den helhet som stadskärnan, hamnen och societetsparken bildar och som berättar Norrtäljes historia 
och karaktär ska vid förnyelsen av hamnområdet fortfarande vara läsbar

•	 Hamnområdets utformning ska präglas av samma miljötänkande som ligger till grund för visionen om 
området som en förebild för energi- och resurssnål stadsutveckling

projekttävling norrtälje hamn 

utformning av det offentliga rummet 
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projekttävling norrtälje hamn 
utformning av det offentliga rummet

3. tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften är att föreslå hur det offentliga rummet i det nya stadsutvecklingsområdet Norrtälje 
Hamn kan gestaltas. 

Tävlingsuppgiften är därmed begränsad till det offentliga rummet och handlar 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 innefattar 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.

Det offentliga rummets fond kommer att växa fram över tid. Den kommer att utvecklas vidare i kommande 
separata detaljplaner. Illustrationsplanen visar nya bostadskvarter med butiker i bottenvåningen, invid 
platsbildningen i öster diskuteras också en möjlighet till mer publika byggnader som exempelvis ett 
hotell. Kajstråket och de anslutande torgen är stadsdelens framsida och allra mest offentliga rum. Det 
är ett rörelsestråk men också en plats för vistelse och rekreation. Här förväntas attraktiva affärslägen för 
kommersiella lokaler såväl som bra och tillgängliga lägen för kulturverksamheter. Det ska också tillskapas 
förutsättningar för tillfälliga evenemang sommar och vinter.

I uppgiften ingår att översiktligt belysa trafik-och parkeringslösningar. Trafiken i området ska begränsas till 
angöringstrafik och boendetrafik från intilliggande gator,  biltrafik är nerprioriterad för att ge möjlighet för 
stadsliv i unikt läge vid vattnet.

Det ingår också att föreslå lösningar som bidrar till certifiering mot Swedish Green Building Counsil's 
hållbarhetshetscertifiering för stadsdelar.

Inom Tävlingsområdet finns tre definierade Delområden som ska ges särskild uppmärksamhet:

•	 Sammanknytningen med stadskärnan och genomfartsleden i väster (Delområde 1) 

•	 Platsbildningen och piren i öster (Delområde 2) 

•	 Strandleken och strandparken i nordöst (Delområde 3)

Arbetet med vision och mål för stadsutvecklingsprojektet Norrtälje Hamn har pågått en längre tid och 
kan följas på www.norrtaljehamn.se. Hamnprojektet i sin helhet bedöms och förutsetts idag genomföras i 
etapper, genomförandetiden anges i plan-förslaget till 15 år. 
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4. tävlingsområdet

Tävlingsområdet ligger i hjärtat av Norrtälje i vad som idag är en del av ett industriområde. I direkt 
anslutning i väster ligger centrumkärnan med sin småstadsbebyggelse. Där staden och hamnen möts 
kommer anknytningen mellan den gamla och den nya staden att ske, i ett betydelsefullt möte.

Själva hamnområdet ramas in i norr av kvarter med låga flerbostadshus och villatomter. I sydväst 
mynnar Norrtäljeån i hamnbassängen, den bassäng som idag avskiljer området från den välbesökta 
societetsparken. Med den planerade Promenadbron kommer nya rörelsemönster skapas och områdets 
tillgänglighet öka. I öster öppnar sig hamnen mot havet. Vyn över Norrtäljeviken är vidsträckt och 
skärgårdslik. 

Planerna på att förnya hela den befintliga hamnen kommer leda till stora förändringar inom området.  
Den del som Tävlingsområdet omfattar kommer bland annat innehålla kajstråk, strandpromenader, 
torg- och platsbildningar, parkmark, badplatser och en hamnpir. Större delen av området ligger i direkt 
söderläge.

En framtida broförbindelse över hamnbassängen ingår inte i tävlingsuppdraget, däremot ska hänsyn tas till 
placeringen av brofästet. Utformningen av bron blir sannolikt föremål för en kommande separat tävling. 

Området kommer att byggas ut i etapper. Det första spadtaget togs i oktober 2014 och arbetena med 
kajförstärkning är påbörjade. Det innebär att kajens läge och konstruktion i princip är låst och att hänsyn 
ska tas till dess utformning och belastningsförutsättningar. 
 

projekttävling norrtälje hamn 
utformning av det offentliga rummet

Norrtälje Hamns placering i Norrtälje
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projekttävling norrtälje hamn 
utformning av det offentliga rummet

Illustrationsplan över Norrtälje Hamn 
Tävlingsområdet (svart punktstreckad)  
Projekteringsområdet (blå streckad)  
Delområden (streckade ovaler) 

Delområde 1. Delområde 2.

Delområde 3.

Tävlingsområde

Projekteringsområde
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projekttävling norrtälje hamn 
utformning av det offentliga rummet

5. tävlingens förutsättningar

5.1 Tävlingstekniska bestämmelser 
- Tävlingen är en inbjuden projekttävling  
- Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska 

5.2 Upphandlingsform 
Upphandlingen genomförs som projekttävling på tjänsteområdet enligt Lagen (2007:1091)  
om Offentlig Upphandling (LOU).

5.3 Underlagsmaterial för intresseanmälan omfattar: 

•	 Bilaga 1. Illustrationsplan över Tävlingsområdet

•	  Bilaga 2. Flygfoto över Norrtälje Hamn och centrum med kvartersbildning

•	 Bilaga 3. Flygfoto över Norrtälje Hamn med kvartersbildning

•	 Bilaga 4. Vision Norrtälje Hamn 

•	 Bilaga 5. Detaljplan inkl. bilagor (planen bedöms ha vunnit laga kraft till årsskiftet 2014/2015) 

•	 Bilaga 6. Norrtälje kommuns granskningsutlåtande 2014-03-14 över inkomna synpunkter

Se även hemsidan för Norrtälje Hamn: www.norrtaljehamn.se

5.4 Underlag för tävlingen tillhandahålls de utvalda tävlande och omfattar preliminärt

•	 Bilaga 7.    Baskarta i dwg-format

•	 Bilaga 8.   Illustrationsplan i dwg-format

•	 Bilaga 9.   Fotopunkter och fotografier, perspektiven ska vara  från dessa fotopunkter

•	 Bilaga 10. Strukturplan Norrtälje Hamn

•	 Bilaga 11. Översiktsplan 2040, antagandeversion 

•	 Bilaga 12. Marin dagvattendamm, alternativ 4a-e

•	 Bilaga 13. Elevation Norrtälje Hamn 

•	 Bilaga 14. Biltrafik och parkeringsförutsättningar

•	 Bilaga 15. Dagvattenhantering

•	  Bilaga 16. Havsvattenstånd
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projekttävling norrtälje hamn 
utformning av det offentliga rummet

6. deltagande

För ett allsidigt belysande av uppgiften kommer 4-5 tävlingsdeltagare att bjudas in. Det är endast dessa 
som sedan kan lämna tävlingsförslag.

 
6.1 Intresseanmälan  
Intresseanmälan ska vara arrangören tillhanda senast kl 16:00 den 22 december 2014.  
Intresseanmälan skickas elektroniskt via e-Avrop. Klicka på länken ”Lämna Anbud” i systemet för att komma 
till e-Avrops inlämning av anbud. Registrera dig på e-Avrop om du inte redan är registrerad. 
 
Intresseanmälan ska vara undertecknad av juridisk person. Endast kompletta och i tid inkomna 
anmälningar kommer att beaktas. 

6.2 Erforderliga handlingar i intresseanmälan 
Intresseanmälan ska lämnas på svenska. Undantag gäller eventuella dokument i form av publikationer, 
tidningsartiklar, juryutslag eller likvärdig som även får vara på engelska, norska eller danska. 

Följande uppgifter ska lämnas in i samband med intresseanmälan: 

•	 Namn, organisationsnummer, adress, telefon, e-post, webadress. Detta ifylls på tillhandahållen 
blankett. Om ett team består av flera samverkande kontor ska ett av dessa stå som huvudansvarigt. 

•	 Registreringsbevis, blankett SKV 4820 och F-skattebevis för huvudansvarig. Det åligger huvudansvarig 
att säkerställa att övriga team-medlemmar har registrerings- och F-skattebevis samt att skatter och 
sociala avgifter är betalda.

•	 Två referensprojekt som deltagaren anser vara relevanta för tävlingsuppgiften, dessa får ej vara äldre än 
10 år. Av de två projekten ska minst ett vara genomfört och i bruk. Till vart och en av referensprojekten 
ska en referensperson anges med telefon, e-post och adress. Respektive projekt får redovisas på 
motsvarande max 3 A3-sidor.

•	 Redovisning av både tävlingsorganisation samt projekteringsorganisation vid eventuell vinst. CV för 
nyckelpersoner som kommer att delta ska bifogas för båda fallen. Nyckelpersoners roll i åberopade 
referensprojekt ska anges.  

Inskickat material som utgör intresseanmälan kommer inte att returneras. 
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projekttävling norrtälje hamn 
utformning av det offentliga rummet

6.3 Frågor och svar under tiden för intresseanmälan 
Alla frågor rörande denna intresseanmälan ställs via e-Avrop, på samma ställe där anmälan gjordes. 
Frågesvar skickas med epost till samtliga som hämtat ut underlag för intresseanmälan. Frågesvar 
publiceras även i upphandlingens annons. Frågeställaren är anonym.

Svar och kompletterande upplysningar lämnas senast 6 dagar före intresseanmälans inlämningstid. Frågor 
ska därför ställas i god tid, men senast 10 dagar före inlämningstiden. Före inlämnande av intresseanmälan 
uppmanas till kontroll av om nya uppgifter i underlaget tillkommit.

6.4 Upphandlande myndighet 
Upphandlande myndighet är Norrtälje kommun, organisationsnummer: 212000-0217, Kommunstyrelsen.

6.5 Urvalskriterier för deltagande 
Urvalet av tävlingsdeltagare bygger på en sammantagen bedömning utifrån inlämnat material och så att 
arrangören får en så bred och varierad belysning av uppgiften så möjligt.

Arrangören kommer att bedöma: 

•	 Gestaltningsmässig förmåga och erfarenhet av likvärdiga projekt. 

•	 Koppling mellan utvalda referensprojekt och nyckelpersoner.

•	 Utlåtande från angivna referenspersoner.   
Aspekter som värderas är: Kreativ förmåga. Förmåga att få resultat som svarar mot uppställda 
förväntningar/mål. Förmåga att hitta konstruktiva lösningar i dialog med projektorganisation. 
Förmåga att hålla tidplaner och budget. Förmåga att hantera förändringar och avvikelser

Utvärderingsgrupp för bedömning av intresseanmälningar och urval av deltagare består av representanter 
för Norrtälje kommun. 

6.6 Överklagande av beslut 
Överklagande av beslut gällande urval av tävlingsdeltagare kan ske upp till 10 dagar efter att beslut 
meddelats. 
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projekttävling norrtälje hamn 
utformning av det offentliga rummet

7. tävling

7.1 Besked om deltagande 
Utvalda tävlingsdeltagare kommer att underrättas om möjligheten att deltaga senast 30 januari 2015. 
Beskedet lämnas via e-post till den person som lämnat intresseanmälan.

Med inlämnad intresseanmälan bekräftar inlämnaren sitt deltagande i tävlingen om denne väljs ut att 
deltaga samt bekräftar sitt kommande deltagande på startmötet.

7.2 Startmöte.  
Startmöte hålls i Norrtälje den 3 februari mellan 10:00 - 16:00 enligt senare program. Förutom 
tävlingsdeltagarna kommer även representanter för kommunen och juryn att deltaga.

8. redovisning

Förslagen ska redovisas på maximalt 5 planscher format liggande A1, monterat på Kapa-skiva eller 
motsvarande. Materialet önskas även digitalt (pdf) på CD/USB anpassat för utskrift i A3 färg.

Inlämnat material ska innehålla: 

•	 Situationsplan över Tävlingsområdet där hela Projekteringsområdet även ska synas, skala 1:1000

•	 Illustrationsplaner över Delområden 1-3, skala 1:400

•	 Typiska sektioner genom Delområden samt i övrigt för att förklara förslaget, skala 1:200

•	 2 perspektiv från angivna fotopunkter 

•	 Beskrivande text 

Förslaget ska lämnas in under bibehållen anonymitet, allt inlämnat material ska vara rensat från spårbar 
information om upphovsdeltagare. Samtliga planscher förses med motto i nedre högra hörnet. 

9. inlämning  och utställning av tävlingsförslag
 

9.1 Inlämning av tävlingsförslag 
Förslag samt uppgifter om upphovsdeltagare och motto i förseglat ogenomskinligt kuvert ska skickas till 
Norrtälje kommun. Kuvertet ska märkas med motto. Förslagen och deltagarkuverten ska vara arrangören 
tillhanda senast kl 16:00 den 30 juni 2015.

Norrtälje kommun   Besöksadress:  
att: Sven Engdahl  Kommunhuset Ankaret 
Box 800   Estunavägen 14 
761 28  Norrtälje  Norrtälje
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projekttävling norrtälje hamn 
utformning av det offentliga rummet

9.2 Utställning av tävlingsförslag 

Inkomna tävlingsförslag kommer att ställas ut offentligt under bedömningstiden. Allmänheten ges 
möjlighet att lämna synpunkter och juryn får ta del av dessa.

10. jury

En jury kommer tillsättas för att bedöma tävlingsförslagen. Juryn kommer bestå av sakkunnig expertis samt 
representanter från Norrtälje kommun och Sveriges Arkitekter. Juryns exakta sammansättning meddelas i 
samband med tävlingsstarten. 

11. bedömning 

Syftet med juryns bedömning är att fastställa det förslag som bäst svarar mot tävlingsprogrammets 
förväntade mål, med samtidigt möjlighet till vidareutveckling och hög genomförbarhet. 
 
11.1 Grundläggande krav på inlämning 
Tävlingsbidrag ska ha inkommit i tid och vara på svenska.  
Tävlingsbidragets material ska uppfylla krav gällande innehåll, format och antal. 

11.2 Bedömning av förslagets innehåll 
Förslaget ska följa tävlingsprogrammets syfte och mål. Förslagen kommer bedömas utifrån följande 
kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de önskemål som ställts i programmets vision.  

•	 Det samlade intrycket avseende god gestaltning och konstnärlig bearbetning

•	 Implementerandet av värdeorden Barn, Båtar och Bad

•	 Förslagets tillämpade 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 

Juryn kommer utifrån bedömningskriterierna att göra en sammanvägd bedömning av tävlingsbidraget. 
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projekttävling norrtälje hamn 
utformning av det offentliga rummet

12. prissumma och arvode

Varje inbjuden deltagare erhåller 250 000 SEK exkl. moms i arvode efter slutfört och inlämnat godkänt 
förslag. 

Om tävlingen efter avslut inte leder till fortsatt uppdrag för vinnaren tillkommer för denne ytterligare ett 
arvode om 250 000 SEK exkl. moms.

13. efter avslutad tävling
13.1 Publicering 
Tävlingsjuryns utlåtande publiceras samtidigt som tävlingens resultat offentliggörs. 

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätten att publicera och nyttja samtliga tävlingsresultat på sina 
respektive hemsidor samt i tidningarna Arkitekten och Arkitektur. All publicering av tävlingsförslag efter 
avslutad tävling sker med angivande av tävlingsdeltagarens namn. 
 
13.2 Ägande- och nyttjanderätt 
De tävlande innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Arrangören äger dock 
under en tid av 18 månader efter tävlingens avslutande nyttjanderätten till vinnande förslag, om avtal 
mellan den vinnande förslagsställaren och arrangören inte slutits inom denna tid äger förslagsställaren fritt 
att förfoga över sitt förslag.  
Arrangören äger rätt att använda det samlade tävlingsresultatet vid det fortsatta arbetet med 
tävlingsuppgiften, förutsatt att detta inte strider mot gällande svensk lag om upphovsrätt.

Allt insänt material tillfaller Norrtälje kommun. 
 
13.3 Returnering av förslag 
De inskickade förslagen kommer inte att returneras. 
 
13.4 Uppdrag efter tävling 
Norrtälje kommun avser förhandla med förslagsställaren av det vinnande bidraget om uppdraget att 
utveckla och projektera förslaget fram till fullständiga LA-handlingar för kostnadsbedömning, upphandling 
av entreprenör, utförande och relation. I uppdraget ska även ingå övriga delar av det offentliga rummet 
som ingår i detaljplanen/skelettplanen (främst övriga gatumiljöer). Projekt- och projekteringsledning samt 
övriga tekniska konsulter såsom trafik, yttre VA, kraft och belysning m fl tillhandahålls av Norrtälje kommun.

Om förslagsställaren till det vinnande bidraget inte anses ha erforderlig kompetens och/eller resurser 
att utföra uppdraget förutsätts ett samarbete med ett företag som uppfyller dessa kvalifikationer. 
Förslagsställaren utser själv en samarbetspartner, denne ska dock godkännas av tävlingsarrangören. 
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Swedish Association

projekttävling norrtälje hamn 
utformning av det offentliga rummet
14. tidplan 

Tider 2014  
Sista dag för intresseanmälan är måndagen 22 december 2014

Tider 2015 
Besked om deltagande meddelas senast fredagen 30 januari 2015

Tävlingen startar med möte på plats tisdagen den 3 mars2015.

Tävlingsförslag lämnas in senast tisdagen den 30 juni 2015.

Vinnare presenteras och juryns utlåtande publiceras onsdag 7 oktober 2015.

15. tävlingsfrågor och  kontakt 

Eventuella frågor eller begäran om förtydliganden ska ställas till tävlingsfunktionären via e-post.  
Dessa ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast den 5 maj 2015. 
 
Tävlingsfunktionär 
Tävlingsfunktionär är Sven Engdahl, Projekteringsledare.

Kontaktuppgifter 
E-post: sven.engdahl@norrtalje.se

Alla frågor ska innehålla "Projekttävling Norrtälje Hamn" i ämnesraden. 

16. tävlingsprogrammets godkännande 

Inbjudan och program är godkänt av Norrtälje kommun. Programmet är granskat och godkänt ur 
tävlingsteknisk synpunkt av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd. 


