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Klipporna. De formade klipporna 

återfinns i hela området och definierar 

kanter samtidigt som de tar hand om 

höjdskillnader och skapar möjlighet för 

aktiviteter.

Norrtälje stad
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UTFORMNING AV DET OFFENTLIGA RUMMET I NORRTÄLJE HAMN

Porten till Roslagen. Från Norrtäljes småskaliga centrum, genom den 
nyskapande hamnmiljön och vidare ut i Roslagens skärgård. På 400 meter 
färdas vi genom olika århundraden och får ett koncentrat av platsens unika 
förutsättningar - ett landskap i miniatyr. Med en innovativ arkitektur med 
landskapets element i ryggen förstärks Norrtäljes identitet som porten till 
Roslagen. Här samsas den solvarma klippan, havsglittret, det uppfriskande 
badet, den välkomnande bryggan med fiskebodar och båthus i modern 
tappning. En plats att bo på - en plats att besöka - en plats att återvända till.
 

INNER- MELLAN- YTTERSKÄRGÅRDEN

Kajfront. Den frikopplade piren samt 

klipporna längs kajen skapar ett 

gemensamt stråk och kajfront mot 

Norrtäljefjärden

Klippornas användning

Lek från klippan. Klipplandskapet innebär 

ett leklandskap för barn och unga. Platåer 

och nersänkningar kan fyllas med vatten, 

sand eller lekutrustning

Vistelse på klippan. Släta hällar, 

skyddade skrevor och flacka partier  

skapar många möjliga platser att sitta och 

vistas på, under soliga sommardagar eller 

blåsiga dagar under vinterhalvåret.

Grönska på klippan. Insjölandskap med 

blandskog präglar de västra klipporna, 

karaktären övergår sen till mer karg med 

tall, låga buskar och gräs längre ut mot 

öster.

Klippan i nivåer. Den nedre bryggan 

och den högre kajpromenaden kopplas 

samman av klippan där trappor och 

ramper länkar samman de två olika 

nivåerna. 

Hamnens organisation. En enkel grundstruktur 
skapar en robust miljö som är mottaglig för både 
tillfälliga arrangemang och för framtida förändringar. 
Små och stora platser, öppna sammanhang och intima 
rum skapar förutsättningar för ett varierat liv i hamnen 
året runt. 

Hamnen har tre övergripande torgytor. Längst i väster 
ligger Sjötullstorget, den mest urbana platsen med 
sin självklara koppling till Norrtäljes äldre delar. Mitt 
på kajsträckan ligger Siloplatsen, en vidgning av 
kajrummet och en plats för lite större arrangemang 
i bra väderstreck. Längst ut ligger Hamntorget. Ett 
generöst vardagsrum som ska tåla både vardagliga 
funktioner som båttrafik och angöring, men också vara 
en plats för stora arrangemang och tillfälliga händelser. 

Kajstråket har ett generellt golv längs fasaderna 
som möter Klippan, här finns plats för angöring, 
uteserveringar, gång- och cykeltrafik. Kajen möter 
bryggan i en stiliserad Klippa, som tar hand om 

nivåskillnaderna mellan kaj och brygga. Klippan blir ett 
landskap och en stor möbel, som också gör det möjligt 
att skapa förutsättningar för vegetation. Mot vattnet 
finns ett intimare bryggstråk, för det livliga båtlivet, 
flanörer och ”brygghäng”. 
 
Kajfronten och skärgården – och hamnrummet. 
Det varierade hamnrummet, som sträcker sig från det 
lilla årummet till den större fjärden ut mot Östersjön, 
är en av platsens största kvaliteter. Känslan av att 
vara vid och intill vattnet bör därför finnas i hela 
området. Som en konsekvens av det, frikopplas piren 
från kajen, så att kajfronten även sträcker sig framför 
bebyggelsen i nordost och ramar in strandbadet. På så 
sätt skapas inget bakom och framför. Piren blir istället 
en “ö”- Badholmen och del i att skapa ett hamnnära 
skärgårdslandskap.

Skärgårdens identitet. Hamnområdet blir en 
upplevelse som kondenserar skärgården, från 
innerskärgårdens lummiga lundar, vidare till

mellanskärgårdens tall-bevuxna klippor och ut till 
ytterskärgårdens karga skär. Tillsammans med Klippan, 
skapar bebyggelse, som hämtar sin inspiration från 
fiskeboden och båthuset, en karaktär som bara kan 
finnas i just Norrtälje – en unik miljö.

Klippan. En stor utmaning är platsens stora skala 
i kombination med perioder av mindre besökare. 
Ambitionen med gestaltningen har därför varit att 
platsen, under avfolkade tider på året, ska upplevas 
som ett öppet landskap snarare än ett öde torg. 
Zonen mellan den övre och den nedre delen av 
kajen, hindrar översvämning och gör det möjligt 
att plantera större träd. 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. På klippan kan 
man leka, sitta, ligga, äta glass, titta på båtar, gräva i 
sanden, se stjärnorna spegla sig i regnvattenfickorna 
och mycket mer. 

VY LÄNGS KAJPROMENADEN MED BRYGGAN OCH KLIPPAN
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Belysning. Transformationen av Norrtäljes 
industri till en inbjudande hamnpromenad med 
anknytning till stadens rötter förblir magisk även 
under kvällstimmarna. Harmonin mellan den 
mörka natten och människan spelar en central roll. 
Eftersom stjärnhimmeln och naturen är avgörande 
för upplevelsen skall det artificiella ljuset vara noga 
avvägt och integrerat med miljön på ett naturligt och 
tilltalande sätt. Ljuset används som ett verktyg för att 
skapa trygghet, spänning och kontraster. 

Belysningen används för att markera och lyfta fram 
viktiga delar av hamnen. Ljussättningen gestaltas i 
skalor som anpassas till miljön i form av högt, lågt, 
ljust och svagt. 

Klippan och bryggan förses med en lågt sittande 
belysning - lyktor. Här möts vattnet och båtlivet av ett 
varmt ljus som gnistrar längs med kajkanten. Träytornas 
struktur ges ett finstämt uttryck, samtidigt som ljuset 
skapar kontraster och bidrar till en spännande miljö. 

Hamnpromenadens kaj förses med strategiskt 
placerade identitetsskapande master. Denna typ av 
belysning medger en flexibel ljusinstallation, som både 
tillgodoser funktionella krav och samtidigt skapar en 
varierad och levande miljö. Belysningen och masterna 
skall lätt kunna förändras efter årstid och aktivitet, och 
kunna användas för julbelysning eller 

dekoreras inför ett jippo. Här kan även högtalare 
och andra finesser integreras för att skapa en god 
helhetslösning. Masterna koncentreras inom hamnens 
torgytor och avtar till en mer sporadisk placering 
längs med promenaden. Detta skapar kontraster och 
markerar ytornas olika karaktär.

Längst med stranden förses den lummiga promenaden 
med belysning som strålar genom träden och skapar 
intressanta skuggbildningar längs med sanden. Ljuset 
ska bidra till en trygg plats där man alltid ska kunna 
känna för en promenad även under kvällstimmarna. 

Belysningen längt med bad- och solbryggan gestaltas 
med ett lågt avskalat ljus, vilket markerar bryggans 
form på avstånd samtidigt som det ger ett diskret 
ljus för brukaren. Bastun som är belägen längst ut på 
bryggans spets belyses med ett varmt släpljus mot 
träpanelen vilket på avstånd skapar en ljuspunkt i 
skärgården.

Där armaturerna blir tekniskt utmanade av vattnet, 
som t ex längt med bryggan eller vid bastun bör man 
utreda möjligheterna att använda fiberinstallation för 
att undvika problem med högt vattenstånd. 

ILLUSTRATIONSPLAN SKALA 1:1000 (A1)

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

BELYSNINGSPLAN, EJ I SKALA



Trafik. Norrtälje har stora variationer i antal besökare 
och därmed trafik över året. Detta kommer även gälla 
det framtida hamnområdet och dess attraktivitet under 
olika perioder. 

För att underlätta flödet mellan den gamla staden 
och den nya krävs minsta möjliga hastighet för 
fordonstrafiken på Roslagsgatan. Att hitta en balans 
mellan säsongerna i utformningen av gatan är en 
utmaning. Genom att omdisponera sektionen för gatan 
uppnås ett lugnare trafiktempo. Detta gör att ytor för 
säkrare gång och cykeltrafik kan skapas på bron och 
vid väst/östlig passage.

Genom att tillåta fordonstrafik framför vissa kvarter 
längs kajstråket skapas röresler under hela året. Det ger 
förutsättningar för att verksamheter längs kajen blir 
konkurenskraftiga året runt. Att tillåta parkering på, 
eller intill kajen under valda delar av året för att skapa 
ett levande kajområde är också ett alternativ. 

Att tillåta biltrafik vid Hamntorget under lågsäsong 
kan skapa förutsättningar för platsen att fungera som 
mötesplats/utsiktsplats för Norrtäljebon även under 
årets kalla månader. 

Området och dess karaktär skall självklart underlätta 
för cyklister. Separata cykelbanor skall utföras, och 
en stark cykelambition bygger på att ge cykeln ett 
tydligt utrymme i stadsrummen. För att främja en 
social stadsdel med både plats för vistelse och olika 
aktiviteter, är det därför viktigt att skilja på “transport” 
via cykel och “flanörscykling”. Ett huvudcykelstråk 
bör etableras läng den nya huvudgatan, Östra 
Rögårdsgatan. Längs med kajen tillåts cykel, men på de 
gåendes villkor. 

Ett nytt läge för kollektivtrafik bör ligga så nära 
Badholmnen   och färjetrafiken som möjligt. Då skapas 
en naturlig samlingspunkt och förutsättningar för att 
komma ut på udden. Detta hållplatsläge är positivt 
oavsett om färjetrafiken finns eller ej. Busshållsplatser 
på Roslagsgatan bör placeras så nära Sjötullstorget 
som möjligt för att skapa en naturlig mötespunkt och 
för att ge kollektivtrafiken en tydlig status i området. 

Att skapa bra och lätt tillgängliga dagplatser för 
båtturister stärker hela Norrtälje som besöksort. Att 
dessutom hjälpa både lång- och kortväga båtbesökare 
med en god infrastruktur och service, med toaletter, 
duschar, el, vatten och avfallshantering är en 
självklarhet. 

UPPHÖJD 
MÖBLERBAR ZON

En lekfull miljö. Ett viktigt efterfrågat inslag 
i Norrtälje hamn är attraktiva miljöer för barn. 
Gestaltningen bygger på förhållningssättet att hela 
området ska vara inspirerande och lekfullt, även de 
delar som inte direkt är byggda för lek. Förutom 
lekmiljöer på gårdar och i inre parker, ger de många 
klipporna fantastiska möjligheter till lek. På vissa 
håll organiserad, på andra håll spontan. Den stora 
sandstranden i nordost är naturligtvis en magnet för 
barn med en plaskdamm där vattnet är kontrollerat. I 
Societetsparken, på den södra sidan om den nya bron 
föreslås en ny temalekplats. 

Arrangemang. För att hamnen ska upplevas som 
levande och bli en använd del av staden krävs ytor 
där arrangemang av olika typer och storlek lätt kan 
anordnas. Grundtanken med hamnpromenaden 
är därför att introducera tre mötes- och 
arrangemangsplatser längs stråket. Hamntorget kan 
hysa större arrangemang, från utställning under 
American Car Show till julgransförsäljning på den 
årliga julmarknaden. Siloplatsens plana yta ut mot 
kanalen kan omvandlas till scen där tex Roslagens 
kulturskola kan sätta upp föreställningar med 
Societetsparken som fond. Sjötullstorget har en 
strategisk placering med många förbipasserande, 
vilket gör platsen lämplig för t.ex. matfestivaler. 

Mellan de större platserna återfinns mindre flexiytor 
som kan inrymma tillfälliga aktiviteter under året, från 
Båtbyggardag vid s/s Norrtelje till friluftsmässa med 
några få utställningstält längs 
hamnpromenaden. Dessa flexiytor kan inrymma
aktiviteter utan att trafik eller vardagliga aktiviteter 
i området påverkas, då de ligger nära sammanflätade 
med klippan. 

Hållbarhet. Norrtälje hamn ska vara en robust och 
hållbar miljö som med sin enkla grundstruktur ska 
tåla framtida förändringar. Denna grundläggande 
flexibilitet är kanske den viktigaste faktorn i att skapa 
en hållbar stad. Förutom strukturen måste platsen 
skapa förutsättningar för sociala möten av olika slag, 
alltifrån de stora arrangemangen till de små sällskapen 
eller för den enskilde besökaren. Platser av olika skala 
och innehåll längs kommunikativt intressanta stråk är 
därför ett måste.  

Angreppsättet med ett koncentrerat skärgårds-
landskap ger möjligheter till lärande och pedagogik, 
både vad gäller karaktär, vegetation

och bebyggelse. Att skapa biotoper för ökad biologisk 
mångfald kan vara viktigt ur detta lärandeperspektiv 
även om avståndet till rika naturområden är kort. 
Dagvatten är på grund av platsens markförhållanden 
inte möjligt att infiltrera, men fördröjning kan ske dels 
på gårdar och inre parker. Även i mindre planteringar 
längs de tvärgående gatorna kan vatten fördröjas 
innan det leds till föreskrivna magasin. 

Material och utrustning. Förslagets enkla 
grundstruktur gör det möjligt att genomföra med 
ett antal olika material, allt beroende på kostnad och 
ambitionsnivå. De övre ytorna, mellan Klippan, Kajen 
och bebyggelsen kan bestå av betongplattor

eller betongsten, kanske med inslag av natursten på 
torg och arrangemangsplatser. Viktigast är att ytan 
är robust och tålig, att den klarar all möjlig trafik 
och är ljus. Klippan består företrädesvis av betong, 
antingen gjuten på plats eller som färdiga element. 
Betongen ska vara slät, en taktil yta likt en naturlig 
stenhäll. Bryggan, närmast vattnet utförs av trä i grova 
dimensioner. Antingen värmebehandlat furu eller FSC-
märkt exotiskt trä. 

Det gröna. Inom området finns flera befintliga gröna 
miljöer av stort värde. Naturligtvis Socitetsparken som 
med sina mäktiga träd bildar fond till hamnen, men 
även Kärleksparken och årummet mot väster. 

I hamnen innebär de påbörjade stabilitetsarbetena 
att trädplantering kräver upphöjda ytor för att 
få en långsiktigt god utveckling. Föreslagna 
träd är därför koncentrade kring Klippan och 
följer artsammansättningar som finns naturligt i 
skärgårdslandskapet. Det tillsammans med platstypisk 
undervegetation ger en stark lokal förankring. 
Vegetationen är tätast längst in mot staden och blir 
mer karg och sparsmakad längre ut. Arter i de i inre 
delarna kan vara ek, ask och lönn, i mellanzonen 
tall och prydnadsgräs och längst ut trift och andra 
strandängsväxter.

Kanotskola
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Spring längs kaj Skeppsbrotts-
lek på klippan

Skateboard 
vid klippa

Större arrangemang under året
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Sandlek på klippa
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PLANUTSNITT SKALA 1:400 (A1)

Januari
Nyårsfirande, 
Hamntorget 

Februari
Familjedag, 
Strandskogen

Bastubad, 
Utblicken

Mars
Vårsol på 
Klipporna

Barnloppis, 
Siloplatsen

April
Påskmarknad
Sjötullstorget

Maj
Uteservering 
öppnar, Kajen

Säsongsstart 
färja

Juni
Student-
firande

Beachvolley-
turnering
Stranden

Juli
American 
Car Show 

Storbilds-TV 
med sport 

Jazzfestival
Badholmen

Augusti
Hamnkalaset

Roddtävling i 
hamnen

September
Matmarknad
Sjötullstorget

Skolstart med 
utedagar

Oktober
Kulturkväll 
för unga

November
Kallbads-
premiär
Badholmen

December
Julgranen tänds 
på Hamntorget 

Arrangemangsplats

Flexiytor

SJÖTULLSTORGET

BRYGGAN

s/s NORRTELJE

FLEXIYTA

KLIPPA

Kopplingen till Norrtälje centrum. Sjötullstorget 
bildar porten till den nya hamnmiljön men också 
länken in till den befintliga stadskärnan. Genom en 
upphöjd yta med avvikande material och smalare 
sektion dämpas hastigheten vilket gör det möjligt att 
skapa antingen ett shared-space eller ett markerat 
övergångsställe mellan den äldre stadskärnan och 
hamnen, med god komfort för gång- och cykeltrafik. 
Två muromgärdade cirklar, den östra med konstvatten 
och den västra med den stora befintliga eken bildar 
spontana mötesplatser och binder samman de 
båda sidorna. Skalan tas ned genom att förstärka 
Kärleksparkens avslutning och med häckar och träd 
rama in parkeringen i väster. 

SEKTION A-A SKALA 1:200 (A1)
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Vattenspegeln på Sjötullstorget 
fungerar som en spontan mötesplats

VATTENSPEGEL
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PLANUTSNITT SKALA 1:400 (A1)

området och för att tillvarata möjligheten till större 
arrangemang bör platsen lämnas relativt öppen. Här 
kan de populära motorarrangemangen gå av stapeln, 
men även båtlivets dag, julmarknad, hamnfester och 
konserter. På vintern kan delar av torget användas 
till parkering. Vid färjelägret ges plats åt en mindre 
byggnad eller väderskydd som kan innehålla service, 
hamnkontor och toaletter. Norr om Hamntorget finns 
ett mindre kvarter. Detta läge har en särställning mellan 
områdets huvudgata och hamnen. Ett utomordentligt 
läge för en av områdets karaktärsbyggnader. Kanske 
hamnens högsta byggnad, innehållande hotell och 
publika lokaler placerat i ett klipplandskap. 

Båtlivet i centrum. I Norrtälje hamn står båten i 
centrum, och omdaningen ska göras för att skapa så 
goda förutsättningar för ett varierat båtliv som möjligt. 
Här samsas reguljärtrafik med större turistbåtar, 
segelbåtar, motorbåtar, kanoter och kajaker. Det ska 
finnas god service och gott om anläggningsplatser. 
Tillsammans med Norrtäljes övriga utbud skapas på så 
sätt en attraktiv målpunkt i den norra skärgården.  

Hamntorget blir på många sett centrum för båtlivet i 
hamnen. Härifrån utgår framtida Vaxholmsbåtar och 
det är här större fartyg har möjlighet att lägga till. 
Torget är dessutom den största öppna ytan i

Disponering av båtar

Besökshamn (fartyg, färja)

Färjetrafik

SEKTION B-B SKALA 1:200 (A1)

ÖVRE- BILCRUISING PÅ HAMNTORGET MED BADHOLMEN I FONDEN
NEDRE- LÄNGS BOARDWALKEN, MORGONDOPP VID SANDSTRANDEN

VÄDERSKYDDKLIPPAN

MÖBLERBAR ZON

GÅRDSGATA

Hamntorget vintertid med utblickar mot 
piren, Utblicken och Norrtäljefjärden
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PLANUTSNITT SKALA 1:400 (A1)

restaurang och en större båthusinspirerad byggnad 
som skulle kunna innehålla spa, föreningslokaler 
och/eller lokaler för fest och arrangemang. Mellan 
byggnaderna skapas mindre väderskyddade rum i 
västersol-läge. De tvärställda byggnaderna bryter 
ner skalan och tar bort risken att stranden norr om 
Badholmen hamnar i ett bakomläge. 

Badholmen innehåller även lägre partier för angöring 
av båtar, kanoter och kajaker. Kanske hyrs de här på 
platsen. Ett hopptorn tillsammans med spa-
delen flörtar med den historiska badkulturen i 
Norrtälje. Från Badholmen leder smala bryggor ut mot 
det yttersta skäret, där en publik bastu placeras. 
Den bildar en fantastisk målpunkt för hamnens

Bad till vardag och fest. I förslaget är Badholmen 
frikopplad fastlandet, vilket skapar ett attraktivt 
skärgårdslandskap med badmöjligheter samtidigt som 
planerade kvarter intill stranden inte blir en baksida.
 
Norrtälje har en stolt historia av bad, från kurbad till 
dopp från bryggor, klippor och stränder. Badandet har 
därför en central roll i det offentliga rummet i hamnen. 
Förtöjda båtar i kanalen fungerar som perfekta 
plattformar för ett spontandopp i hamnbassängen. Vid 
Badholmen går det att bada bassängbad i Östersjön, 
ett bra sätt att skapa en kontrollerad badmiljö nära 
hamnen. Stadsbadet är platsen för att se och synas. 

Förutom bassängbaden erbjuder Badholmen en fin

besökare, med spektakulära vyer mot Tjuvholmen och 
Norrtäljeviken, men också ett vackert landmärke för 
ankommande båtar. Skäret blir den magiska plats som 
bara kan finnas just här. 

Norr om Badholmen ligger barnfamiljernas eldorado, 
en större sandstrand med oändliga bad-, lek- och 
spelmöjligheter. Strandkanten kan antingen göras
som en byggd kant som står emot erosion eller som 
en konventionell sandstrand. En mindre plaskdamm 
bildar ett attraktivt kontrollerat vatten om det visar sig 
svårt att skapa det i den grunda viken. Längs strandens 
norra kant ligger en bred ”boardwalk” i trä där man 
också kan lägga ut sin badhandduk. 

Badmöjligheter

ATT ANGÖRA EN BRYGGA 2015-06-30

PlasklekStrandbad

HundbadHopptornsbad

“Klippbad”Bastubad

KurbadTillgänglighets-
anpassat bad 

Stadsbad

SEKTION C-C SKALA 1:200 (A1)

TILLGÄNGLIGHETSANPASSAT BAD 
MED RAMP

Bryggbad

LÄNGS ÖSTRA RÖGÅRDSGATAN MED UTBLICK MOT PIREN 

UTESERVERING PÅ KLIPPAN UTE PÅ PIREN

DEN SISTA UTPOSTEN- UTBLICKEN MED BASTU

PLASKDAMM

RESTAURANG

UTBLICKEN MED BASTU

SOL- OCH BADBRYGGA


