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Sammanfattning 
Norrtälje är beläget cirka sex mil norr om Stockholm och har goda kommunikationer till 
huvudstaden vilket har medfört att ett stort antal personer dagpendlar mellan arbetet i 
Stockholm och bostaden i Norrtälje. Detta har medfört att staden expanderar kraftigt 
och i Norrtälje hamn planeras det för ca 1500 bostäder. 
På uppdrag av Norrtälje kommun har det i samarbete med Sveriges Arkitekter 
upprättats en projekttävling för hur hamnområdet kan utformas med hjälp av ledorden 
”Barn, Båtar, Bad”. 

Syftet med detta examensarbete är att genomföra analyser av stadsdelen och 
presentera ett förslag som kan berika området kulturellt, socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt. 

Analyserna av områdets förväntade användning, grönområden, trafik, områdets axlar 
och den medborgardialog som har genomförts ligger till grund för de förslag som har 
tagits fram för hamnområdet. Resultatet innefattar två byggnader som innehåller 
verksamheter i form av restaurang, café, hörsal, utställning, saluhall samt det 
kringliggande pirområdet. Examensarbetet har resulterat i A3-broschyren 
”Förslagshandlingar för pirhusen i Norrtälje hamn” som innehåller förslagshandingar 
över området. 

Omsorgsfullt utvalda verksamheter i kombination med modern arkitektur som inspireras 
av den omgivande miljön skapar ett hållbart koncept för användningen av piren i 
Norrtälje hamn. 
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Abstract 
Norrtälje is located about 60 km north of Stockholm with good accessibility to the 
capital. A lot of people daily commute between their work in Stockholm and their 
household in Norrtälje, which has led to a great groth for the city. In the harbor of 
Norrtälje the municipality is planning to build around 1500 households, which means 
that this area is the main activity in the expanding phase of Norrtälje. On the behalf of 
the municipality of Norrtälje and the Swedish Association of Architects an architectural 
competition has been created to design the harbor area with the keywords children, 
boats and bathing. 

The aim of this degree project is to analyze the area and to present a concept that 
enriches the area socially, culturally, economically and environmentally.  

The analyzes of the future usage in the area, green spaces, traffic, the main axis of the 
area and the civil dialogue that has been made is the foundation for the concept of the 
harbor area. The concept includes two facilities that contain restaurant, café, 
auditorium, exhibition, market for local producers and a suggestion for the surrounding 
area. The degree projects result is in the A3 brochure “Concept drawings for the pier 
houses in Norrtälje harbor. 

Carefully choosen activities in combination with modern architecture inspired of the 
surrounding environment creates a sustainable concept for usage of the pier in Norrtälje 
harbor. 
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1.2 Syfte 
Examensarbetet syftar till att med tävlingsunderlaget som bakgrund analysera den 
planerade nya stadsdelen i Norrtälje hamn för att kunna presenterar förslag på en eller 
flera verksamheter som i det långa loppet kan berika området och staden. Norrtälje 
kommun har ett uttalat mål om att den nya stadsdelen ska leva upp till de krav som 
SGBC ställer på hållbar stadsutveckling. Uppgiften med examensarbetet är att 
presentera förslagshandlingar för hamnområdet och för en byggnad på piren som kan 
bidra till social, kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i området.  

Bebyggelse på piren (fastighet 9c) behöver preciseras för att motivera upphävandet av 
strandskyddet syftar detta examensarbete till att påvisa potentialen med en eventuell 
bebyggelse. 

1.2.1 Sweden Green Building Council, Hållbar stadsutveckling 

SGBC grundades år 2009 utav 13 stycken olika svenska bygg-, arkitektur- och 
fastighetsbolag. Det är en ideell förening som är öppen för alla svenska bolag och 
föreningar inom bygg- och fastighetsbranschen. SGBC är fullvärdig medlem i World 
Green Building Council sedan 2011 vilket innebär en möjlighet till utbyte mellan olika 
Green Building Council’s och ett mer intensivt arbete med WGBC. 

SGBC har ett projekt som kallas HCS, hållbarhetscertifiering av stadsdelar, där 
Norrtälje Kommun deltar som samarbetspartner. För att uppnå denna certifiering krävs 
det att social-, kulturell-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet beaktas1.  

HCS är i uppbyggnadsfasen för ett nordiskt ramverk då den tidigare har riktat sig mot 
en europeisk standard2. Kraven för denna certifiering är i dagsläget inte definierade och 
därför försvåras möjligheten att sätta upp tydliga riktlinjer att följa i detta 
examensarbete. Arbetet i projektet har därför baserats på tolkningar av begreppen 
social-, kulturell-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. 

1.3 Frågeställning 
Detta examensarbete kommer utgå från följande frågeställningar: 

 

 Hur kan god och miljömedveten utformning bidra till att hamnområdet i Norrtälje 
blir en attraktiv och levande stadsdel året om? 

 

 Vilken typ av byggnad och verksamhet skulle motivera bebyggelse av 
fastigheten 9c på piren i hamnområdet? 

  

                                            
1 Sweden Green Building Council, Hållbar stadsutveckling, 
http://www.sgbc.se/var-verksamhet/hallbar-stadsutveckling, 2015-02-13, använd 2015-03-30 
2 Hållplatsen, Om Hållplatsen, http://hallplatsen.nu/om-hallplatsen-se/, använd 2015-03-30 
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1.4 Avgränsning 
Examensarbetets avgränsningar kommer göras enligt följande punkter: 

 De avgränsningar som tävlingen anger kommer att ligga till grund för 
examensarbetet. Verksamhetslokalen 9c ingår inte i tävlingen men kommer att 
behandlas som en del i delområde 2 och 3. 

 

 Det kommer inte att genomföras någon geoteknisk undersökning av platsen 
utöver det som bifogats tävlingsunderlaget. Åtgärder som måste vidtas innan 
byggnation förutsätts vara utförda. 

 

 Ekonomiska kalkyleringar eller frågeställningar kommer inte att behandlas i 
examensarbetet. 

 

 De analyser som kommer att göras förutsätter att den nu gällande skelettplanen 
kommer genomföras enligt beskrivningar i det bifogade underlaget. 

 

 Dimensioneringar kommer göras med hjälp av tillverkarnas rekommendationer. 

1.5 Metod 
Arbetet kommer att genomföras i olika delmoment. Det inledande momentet består av 
insamling av information och kommer i huvudsak att ske genom inhämtande av den 
fakta som finns i de dokument arkitektkontoren tilldelats. Kompletterande information 
kommer att samlas in genom litteraturstudier och studier av referensobjekt. 

Den insamlade informationen kommer i nästa moment analyseras för att sedan ligga till 
grund för framtagningen av programskisser. Analyserna genomförs efter några viktiga 
punkter som kommer påverka området och byggnadens utformning och användning. 

Punkterna som kommer analyseras i kronologisk ordning är: 

 Tekniska förutsättningar 
 Områdets förväntade användning 
 Trafik 
 Kommunal transport 
 Parkeringsytor 
 Områdets axlar 
 Medborgardialog 
 Analys av referensobjekt 
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Efter att punkterna, användning, trafik, kommunal transport och parkeringsytor 
analyserats kommer de tillsammans att resultera i definiering av områdets axlar. Denna 
information kommer sedan att användas för utformning av hamnområdet och piren. 
Analysen gör det även möjligt att identifiera de verksamheter som efterfrågas i området 
och bidrar till god ekonomisk-, ekologisk- kulturell- och social hållbarhet.  

När verksamhetsbehovet är identifierat tas ett lokalprogram fram som ligger till grund för 
byggnadens formgivning. De områden som kommer bearbetas under detta delmoment 
är verksamhetsfördelning och typplanlösning för de olika verksamheterna, 
fasadbeklädnad och formgivning. 

Sammanställt kommer analyser och bearbetningar att resultera i förslagshandlingar 
över delområde 1, 2 och byggnaden på piren. 

1.6 Material och verktyg 
De material som huvudsakligen har använts i detta examensarbete är det underlag som 
ingått i projekttävlingen. Där finns bland annat detaljplaner, båtplaner, vattendjup, 
översiktsplan, planbeskrivning, medborgardialog m.m. För fullständigt innehåll i 
tävlingsunderlaget se referenser sid. 43. 

En ny utgåva av skelettplanen gavs ut under examensarbetets utförande. Skillnaderna 
mellan skelettplanerna var relativt små och innehöll inga uppdateringar som påverkade 
resultaten. 

Programvaror som kommer att användas i examensarbetet är Revit 2015, 3D Studio 
Max, AutoCAD, Office-paketet, SketchUp och Photoshop. 
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2. TEORETISKA REFERENSRAMAR 

Det som ligger till grund till detta examensarbete är studier på Byggteknik och design, 
KTH med inriktning arkitektur för byggnadsingenjörer. I och med valbara kurser det 
sista året så är det några kurser som skiljer oss åt. 

 

Patrik Hammarlund: 

Konstruktion och Design 7,5hp 

Arkitektur, Byggnadstekniken 7,5hp 

Arkitektur, Skissprocessen 7,5hp 

 

Johan Lindkvist: 

Building Physics 8hp 

Architectural Representation 10hp 

Building Technology and Project Evaluation 8hp 
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3. GENOMFÖRANDE 

3.1 Analyser 
I följande del presenteras analyser av området. Analyserna har utförts med hjälp av 
platsbesök, tävlingsunderlag, kartor och granskning av den tidigare genomförda 
medborgardialogen. 

För skalenliga illustrationer se bilaga 1 sid 08-17. 

3.1.1 Tekniska förutsättningar 

Detta avsnitt sammanfattar den viktigaste informationen gällande de tekniska 
förutsättningar som råder i området. All information är hämtad från kommunens 
platsbeskrivning som bifogats i underlaget för tävlingen. 

Geotekniska förutsättningar 

I dagsläget råder svåra omständigheter när det kommer till markförhållandena i 
planområdet. Den belastning som marken kommer att utsättas för i samband med 
genomförandet av detaljplanen kommer leda till att markstabiliteten i området 
försämras. Genomförandebeskrivningen innehåller därför en rad åtgärder för att 
minimerar risken för sättningar i marken. Åtgärderna består bland annat av 
grundförstärkning i form av pålning slagna till fast botten under samtlig gatumark och 
byggnader av betydande storlek. 

”Inom huvuddelen av området har utfyllnader skett i olika skeden och med olika 
mäktighet. De mäktigaste fyllningslagren förekommer i den östra delen där 
hushållssopor och industriavfall tippats i vattnet och täckts med jordmassor. Fyllningen 
vilar på lösare sediment, som vid kajen och mot strandlinjen i den östra delen, utgörs av 
lerig gyttja. Under gyttjan följer postglaciala och glaciala leror ovan lermoränen.”3 

Markföroreningar 

Marken i området har sedan en längre tid använts som industrimark. Området har 
dessutom växt i takt med att dessa industrier behövt mer utrymme. Detta har skett 
genom utfyllnad av olika slag. Sammanlagt räknar man med att området har växt med 
ca 2,8 ha. Då delar av området använts som deponi för hushålls och industriavfall har 
det resulterat i att marken innehåller föroreningar av olika slag. 

“En miljöteknisk markundersökning (PM Översiktlig Miljöteknik markundersökning med 
tillhörande delområdesrapporter, Bjerking 2013-09-06) har genomförts som visar på att 
området är mer eller mindre förorenat från de verksamheter som bedrivits i området.”4 

Då inga noggrannare föroreningsanalyser är gjorda för området ute på piren förutsätts 
det att marken där är duglig för bebyggelse. 

Havsvattenstånd 

Hela planområdet ligger i direkt anslutning till Norrtäljeviken och mynningen till 
Norrtäljeån, vilket kan medföra en ökad risk för bland annat ras och översvämningar i 
området till följd av ett höjt vattenstånd. Den antagna höjningen av vattenståndet beror 
på klimatförändringar som bidrar till ökad medeltemperatur, ökad medelnederbörd per 

                                            
3 Planbeskrivning Norrtälje kommun, 2014, Platsbeskrivning Dnr 12-988.214 s17 (56) 
4 Planbeskrivning Norrtälje kommun, 2014, Platsbeskrivning Dnr 12-988.214 s18 (56) 
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Tabell 1, svarskategorier, beskrivning av svarskategorier i fråga 1. 

Mat och dryck: Aktiviteter som omfattar restaurang- eller caféverksamheter och 
genom detta blir bundna till vissa lokaler eller områden. 

Kulturaktiviteter: Aktiviteter som omfattar kulturella verksamheter. T.ex. musik, teater 
eller konst. Verksamheterna kan bedrivas både inomhus och ute i 
det offentliga rummet. 

Sol och bad: Genomgående aktivitet som bedrivs utomhus och är direkt 
beroende av närhet till vatten t.ex. badbryggor och utrymmen för 
solstolar. 

Båtaktiviteter: Aktiviteter och verksamheter som uteslutande bedrivs på vattnet i 
hamnområdet t.ex. uthyrning av kanoter/trampbåtar. 

Lek: Aktiviteter som syftar till barn i ung ålder och kan begränsas till 
vissa platser som lekplaster. 

Hälsa: Aktiviteter som bedrivs både inne i lokaler och ute i det offentliga 
rummet t.ex. spa, motionsspår eller promenadstråk. 

Övrigt: Aktivitet som ej går att kategorisera enligt någon av ovanstående 
alternativ. 

Tabell 2, svarskategorier, beskrivning av svarskategorier i fråga 2. 

Mat och dryck: Aktiviteter som omfattar restaurang- eller caféverksamheter och 
genom detta blir bundna till vissa lokaler eller områden. 

Kulturaktiviteter: Aktiviteter som omfattar kulturella verksamheter. T.ex. musik, 
teater eller konst. verksamheterna kan bedrivas både inomhus och 
ute i det offentliga rummet. 

Isaktiviteter: Aktiviteter som uteslutanden bedrivs utomhus och därför ej är 
bundna till lokaler. T.ex. skridskoåkning längdskidåkning eller 
isskulptering. 

Torgaktiviteter: Aktiviteter som omfattar tillfällig handel utomhus. 

Lek: Aktiviteter som syftar till barn i ung ålder och kan begränsas till 
vissa platser som lekplaster. 

Hälsa/Vinterbad: Aktiviteter som bedrivs både inne i lokaler och ute i det offentliga 
rummet t.ex. spa, vinterbad, motionsspår eller promenadstråk. 

Övrigt: Aktivitet som ej går att kategorisera enligt någon av ovanstående 
alternativ. 
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3.2 Val av verksamheter i pirhuset. 
Efter analys av den sammanställda medborgardialogen i avsnitt 3.1.8 och områdets 
användning i avsnitt 3.1.2 görs valet av vilka verksamheter som ska finnas i 
verksamhetslokalen ute på piren. Medborgardialogen visar att det finns ett stort intresse 
kring att lokalerna ska kunna bedriva olika typer av kulturverksamheter. Önskemål om 
restauranger och möjligheten för lokala producenter att sälja sina varor förekom under 
dialogen. För att tillgodose önskemålen och samtidigt skapa en plats som berikar 
hamnområdet året runt beslutas det att projektera för fem huvudsakliga verksamheter. 
Verksamhetslokalen ska innefatta en utställningshall, café, restaurang, 
saluhall/marknad samt en hörsal. 

Det förekom även ett stort antal önskemål om utökade möjligheter till bad och 
utomhusaktiviteter. För att bemöta dessa kommer en förlängning av piren göras. Denna 
utbyggnation kommer att innebära att många badplatser och en bastu även kommer 
finnas i anslutning till byggnaden. 

Det är rimligt att anta att de verksamheter som är planerade att bedrivas i hamnområdet 
kommer att berika området socialt kulturellt och ekonomiskt. Därmed utgör möjligheten 
till bebyggelse av fastighet 9c ett starkt argument för att upphäva strandskyddet. 
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3.4 Lokalprogram 
Under det framtagna lokalprogrammet kommer de areor som trapphus, hiss, utrymning 
samt teknikrum inte att specificeras 

 

Västra pirhuset 34x13 m 

Utställning ca 300 m2 Utrymme för att informera en större 
grupp 

(<60 personer) 

  

Hörsal <120 m2 Plats för ca 80 sittande personer i 
gradäng. 

  

Café ca 100 m2 Ska tillsammans med entré och toaletter 
kunna vara öppet separat. Plats för ca 35 
pers. Fönster mot vattnet. Utgång till 
uteplats/kajstråk. 

  

Kök 45 m2 Beredningskök till caféet. 

  

Toaletter och kapprum 
mm 

25-30 m2 två WC och minst en RWC. Ska kunna 
nås från såväl café som utställning. 

  

Förråd 20-25 m2 Förvaring till utställning och hörsal. 

  

Soprum och 
varumottagning 

15-20 m2 Soprum och varumottagning samt 
matförvaring som kan nås från passagen 
mellan husen. 

Städ ca 5 m2   

  

Personalutrymme <10 m2 PWC och personalomklädningsrum. 
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Östra pirhuset 24x13 m 

Restaurang ca 150 m2 Plats för ca 60 sittande gäster 
exklusive barplatser och väntplatser. 
Utsikt mot utloppet och kanalen. 

  

Kök ca 70 m2 Matlagningskök och utrymme för 
baravdelning, 
personalomklädningsrum och PWC. 

Toaletter ca 10 m2 WC och RWC tillhörande 
restaurangen. 

  

Marknad/Saluhall ca 200 m2 Utrymme för saluhandel i flexibel 
planlösning. 

  

Personalutrymme 
marknad 

ca 15 m2 Utrymme för personalen på plan 1. 
Personalomklädningsrum och PWC. 

Soprum och 
varumottagning 

20-25 m2 Kylt soprum och varumottagning samt 
matförvaring som kan nås från 
passagen mellan husen. Förråden ska 
vara åtkomliga från marknaden. 

Städ ca 5 m2  Utrymme för städartiklar. 
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5. DISKUSSION 

De resultat som presenteras i examensarbetet visar på goda förutsättningar att skapa 
en attraktiv mötesplats i Norrtäljes nya stadsdel. Den gällande skelettplanen över 
området har visat sig ha många fördelar som kan utnyttjas vid projektering av 
verksamhetslokaler på piren. Pirens exponerade läge medför att byggnaderna skapar 
ett landmärke i hamnen och sätter karaktär på området. Formspråket och materialen 
har hämtat inspiration från referensobjekt med liknande geografisk placering eller 
storlek. Den känsla som vill förmedlas med områdets utformning återfinns även i de 
referensobjekt som analyserats. Inbjudande mötesplatser i kustnära miljö som 
uppmuntrar till socialt umgänge mellan olika målgrupper. 

Norrtälje är känt som en kuststad med lång tradition av verksamheter i hamnen, något 
som avtagit i samband med nedläggningen av flisverket i hamnen. Om den nya 
stadsdelen ska återkoppla till den ursprungliga känslan krävs verksamheter som är 
omsorgsfullt utvalda. Medborgare och brukare av området bör därför ha inverkan på 
valet av verksamheter som projekteras för framtiden.  

Projektets stora omfattning var något som tilltalade oss då det krävs tillämpning av 
många kunskapsområden. På grund av detta gav det oss en ökad kunskap om 
hantering av hamnmiljö, verksamhetsbehov, platsanalys, materialhantering m.m. Till 
följd av projektets storlek har problem uppstått kring hur examensarbetet skulle 
avgränsas. Med hjälp av en fortlöpande dialog med vår akademiska handledare och 
den kontakt vi haft i näringslivet så har vi ständigt kunnat identifierat problem i arbetet 
för att projektet alltid har styrts i rätt riktning.  

Då mycket tid lades på platsanalysen av den kommande stadsdelen lämnade detta oss 
med mindre tid att gestalta byggnaden på piren och de byggtekniska frågor som det 
medför.  

6. SLUTSATS 

Förslagen på verksamheter har baserats på den efterfrågan som finns på att berika 
området på många olika plan. Verksamheter som hörsal och utställning kan användas 
året om och gynna flera kulturella aktiviteter. Med en variation av verksamheter som 
riktar sig till olika intressenter skapas en spännande plats att vistas på för såväl företag 
som besökare.  

Med hänsyn till den miljömedvetenhet som fortgått under examensarbetet har material 
med sparsam miljöbelastning prioriterats. 

SGBC har i skrivande stund inte några tydliga ramar för vad som är hållbar 
stadsutveckling så detta examensarbete bygger på den tolkning som har gjorts av 
kulturell, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Den gestaltning som har 
presenterats i förslagshandlingarna anser vi argumenterar för ett upphävande av 
strandskyddet som nu råder på fastigheten 9c då det berikar området enligt tidigare 
nämnda aspekter. Detta i kombination med modern arkitektur som inspireras av den 
omgivande miljön skapar ett hållbart koncept för användningen av piren i Norrtälje 
hamn. 
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7. REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETEN 

Det genomförda examensarbetet omfattar en analys av området och hur dess styrkor 
kan framhävas samtidigt som medborgarnas åsikter och synpunkter tillgodoses. 
Eftersom de presenterade lösningarna i resultatdelen är förslag på hur området på och i 
anslutning till piren skulle kunna användas lämnas utrymme för vidare studier kring 
dessa lösningar. Ett kommande steg i arbetet är att närmare studera den 
konstruktionslösning som valts för byggnaderna på piren. Detta i form av 
hållfasthetsberäkningar på bland annat limträstommen och energiberäkningar på 
byggnadens klimatskal. 

Den utformning som är genomförd på situationsplanen har av tidsskäl begränsats till 
delområde 1 och 2. En förlängning av projekttiden hade medfört en djupare granskning 
även av delområde 3.  

Med hänsyn till de rådande oenigheterna gällande upphävandet utav strandskyddet så 
skulle ett kommande arbete kunna utreda de fastighetsjuridiska förutsättningarna kring 
denna fråga. 
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