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(Mindre justeringar och uppdateringar utförda sommaren 2013)

Geografi och landskap

Läge
Bergshamra är en ort placerad i de södra delarna av Norrtälje kommun. Orten
består av Gamla Bergshamra by väster om Bergshamraviken, Hästängen öster om
viken och Enviken, Bergshamra fritidshusområde sydväst om viken. Strax öster
om Bergshamra går länsväg 276 mellan Åkersberga och Norrtälje. Mellan Bergshamra och Norrtälje är det cirka 13 kilometer. Till Stockholm är det cirka 5,5 mil
från Bergshamra.
Befolkning
Bergshamra är Norrtälje kommuns femte största tätort. Orten hade 2011 ett
invånarantal på 691 personer. Utöver detta hade Bergshamra fritidshusområde
ca 330 personer fastboende samma år. Inräknat fritidshusområdet hade alltså
Bergshamra ca 1021 invånare 2011. Befolkningen i Bergshamra har ökat stort de
senaste decennierna. Med fritidshusområdet inräknat har befolkningen ökat med
närmare 80 procent sedan 1980. Sedan 1990 har ökningen varit närmare 40 proNORRTÄLJE KOMMUN

cent och sedan år 2000 ca 12 procent. Ökningen har skett både i fritidsområdet
och i Bergshamra ort. Norrtälje stad och Norrtälje kommun har ökat med cirka 9
respektive 8 procent sedan år 2000. Ökningen består till stor del av till stor del av
permanenteringar av fritidshus.
Bergshamra har något fler äldre och yngre än resten av landet. Andelen som
var under 20 år i hela Bergshamra var 25 procent 2011. 2011 var 22 procent av
invånarna i Sverige under 20 år. Andelen som var över 64 i hela Bergshamra var
2011 cirka 23 procent. 19 procent av befolkningen i hela riket tillhörde samma
åldersgrupp.
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Landskap och grönområden
Bergshamra är placerad längst in i Bergshamraviken. Landskapet omkring orten
består till stor del av barrskog. Gamla Bergshamra är omgivet av åkermark. Vid
Gunnssjön finns ängs- och hagmark. Genom gamla Bergshamra rinner Bergshamraån ut i viken. Norr om orten ligger Gunnsjön. I söder sträcker sig ett stort
skogsområde som är regionalt intresse för friluftsliv i Översiktsplan för Norrtälje
kommun antagen 2004. Öster och väster om Berghamra finns närströvområden
som är utmärkta som lokalt intresse för friluftsliv. Här finns skogsmark med höga
naturvärden bland annat sumpskog.
Bebyggelsen i Bergshamra är gles och omges av naturområden. Utmed Bergshamravikens strand breder ett större delvis öppet naturområde ut sig. Tillgängligheten till vattnet är dock begränsad. Bergshamra fritidshusområde ligger inbäddat
i skogsområden. I gamla Bergshamra by finns det gott om åker och ängsmark
mellan bebyggelsen. Bebyggelsen i Hästängen är något tätare, men även här finns
skogsplättar mellan husen. Närheten till naturen kan fylla en viktig rekreationsfunktion. Denna skulle öka om tillgängligheten blev bättre till till exempel Bergshamraviken.

Naturområdet mellan väg 276 och
Bergshamraviken

Sammanfattning
•
•
•
•

Det har skett en stor befolkningsökning i Bergshamra. Detta beror främst på
permanentning av fritidshus.
Bergshamra har något fler yngre och äldre än resten av landet.
Bebyggelsen är gles och inbäddad i naturområden. Men tillgängligheten till
vattnet är begränsad.
Bergshamra består av tre områden: Hästängen, gamla Bergshamra by och
Enviken - Bergshamra fritidshusområde.
Bergshamraviken
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Historia och kulturmiljö
Bergshamra har sina historiska rötter vid Kvarngården (Länna Hembygdsgård).
Kvarnens historia börjar redan i mitten av 1500-talet, under Gustav Vasas
regeringstid. En såg och en mjölkvarn uppfördes då för kronans räkning.
I slutet av 1500-talet anlade kronan dessutom ett mindre skeppsvarv i
Bergshamraviken. Under 1730-talet fick byn en krog och ett gästgiveri.
Bergshamra by var ganska liten och vid sekelskiftet 1800 fanns det 19 bönder i
området. Den huvudsakliga näringen var jordbruk men även kol framställdes.
Vid mitten av 1800-talet kom flera att börja försörja sig som skeppare.
För att ge arbete åt folket startades ångsågen i Hästängen i slutet av 1800-talet
och i början på 1900-talet fick ångbåtstrafiken mellan Stockholm och Bergshamra
allt större betydelse. Gamla byn var fortfarande Lännabygdens handelscentrum.
Gästgiveriet har nu lagts ner. Byns befolkning växer och fler yrkesgrupper tillkommer. På 1920-talet startar Bergshamra varv upp. Gamla ålderdomshemmet invigs
på 30-talet (nuvarande Bergshamra Bygdegård).
Vid kommunreformen 1952 blev Bergshamra kommuncentrum och kommunal- och
postkontor upprättades. En ny skola byggdes som ersättning för nedlagda byskolor
i bygden omkring och bygden får samtidigt ett äldreboende, Rosenlundsgården.
Under 1960- och 70-tal byggdes ett 70-tal villor. 1976 började utbyggnaden av
fritidshusområdet.

Ekonomisk karta 1950-tal
Häradskarta 1901-06

Infrastruktur
Biltrafik och vägnät
Väg 1017 går från Mora vägskäl vid länsväg 276 genom Hästängen och södra delen av gamla Bergshamra för att sedan fortsätta genom Enviken mot Svensboda.
Från den går väg 1018 mot Riala och väg 1019 upp genom gamla Bergshamra.

VA-utveckling i Bergshamra
Idag är endast Bergshamra tätort och några fastigheter i Hästängen anslutna till
kommunalt VA. Gamla Bergshamra är problemområde för vatten och avlopp.
Bergshamraviken är övergödd och därför behöver åtgärder vidtas. En anslutning
till kommunalt vatten ger möjligheter till utveckling av orten då utbyggnad inte
hindras av att hitta godtagbara lösningar för VA. Ytterligare permanenteringar av
fritidshus förväntas då området får kommunalt VA. Gamla Bergshamra och Enviken planeras att anslutas till kommunalt VA 2013 och Berghamra tätort 2014.

Gång och cykeltrafik
För några år sedan byggdes en cykelbana utmed väg 1017 från gamla Bergshamra
via Hästängen till Mora vägskäl. Men det finns behov av ytterligare cykelbanor
i Bergshamra. Enligt Program för utbyggnad av cykelvägar i Norrtälje kommun
finns det fortfarande ett behov av att bygga ut cykelvägen ner till Morabadet i
östra Bergshamra. Det finns även planer på att i etapper bygga ut cykelväg mellan
Bergshamra och Norrtälje för att möjliggöra cykelpendling. Permanentningen av
fritidshus i fritidshusområdet ställer krav på gång- och cykelstråken i fritidshusområdet. Området är idag främst anpassat för biltrafik.

För att detta ska kunna genomföras krävs åtgärder i VA-försörjningen. Bergshamra reningsverk klarar inte på sikt en utökning och planen är att Bergshamra
reningsverk kopplas till Lindholmens reningsverk i Norrtälje stad. En byggnation av
vattenledning från Nånö till Bergshamra är första etappen i att bygga Norrvattenledningen som sedan ska föra vatten från Mälaren till Bergshamra och Norrtälje.

Parkering
Pendlarparkeringar har en viktig funktion för de som pendlar in till Bergshamra
men även för dem som i Bergshamra byter till kollektivtrafik för sin vidare resa.
Det finns en pendlarparkering i Bergshamra med 24-timmarparkering med 17
platser.

Sammanfattning

Kollektivtrafik
Bergshamra befinner sig utmed det primära kollektivtrafiknätet i Norrtälje kommun som passerar Mora vägskäl öster om orten. Linje 621 från Åkersberga till
Norrtälje stannar i Mora vägskäl. Linjen går 13 ggr om dagen måndag till fredag
härifrån till Norrtälje. Under helger och helgdagar avgår den 10 gånger. Busslinjer
går även in i från Bergshamra flera gånger om dagen. Linje 620 går från Åkersberga till Norrtälje förbi Bergshamra 9 gånger dagligen på vardagar. Lördag, söndag
och helgdagar går den 4 gånger. För de som pendlar till Stockholm går linje 644
på vardagar 4 gånger på morgonen från Bergshamra till Söderhalls trafikplats
och 4 gånger på eftermiddag/kväll tillbaka samma sträcka. I Söderhall ansluter
den till linje 676 mellan Stockholm och Norrtälje. Linje 620x kör skoldagar mellan
Svensboda och Norrtälje med stopp i Bergshamra en tur på morgonen och en på
eftermiddagen. I och med Bergshamras tillväxt ställs ytterligare krav på kollektivtrafiken samtidigt som utvecklingen ger ett underlag för den.

•
•

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp ger nya möjligheter till Bergshamra. Detta kommer antagligen att leda till fler permanentningar av fritidshus.
I och med permanentning av fritidshus kommer behovet öka av utveckling av
gång- och cykelbana och kollektivtrafik.
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Funktioner och folkliv
Offentlig och kommersiell service
Servicen är främst förlagd i Hästängen. Här finns mataffär. I Mora öster om Bergshamra finns Bensinstation. Affären är apoteks- och systembolagsombud. På orten
finns även café och värdshus, pizzeria och viss handel. Utbudet av kommersiell
service på orten är begränsat. Närheten till norra Stockholmsområdet gör konkurrensen om kunderna större.
Postombud finns på mataffären. Offentligt bibliotek finns i Länna skola. I Bergshamra ligger Länna förskola men på orten finns också tre dagbarnvårdare.
Länna skola har klasser från F till 9. Skolan tar emot elever från Riala skola från
årskurs 7. Vårdcentral finns i Bergshamra med husläkarmottagning och sjuksköterskemottagning. Hemtjänst för personer med behov av stöd och hjälp i hemmet
utgår från Bergshamra. Det finns även två omsorgsboenden i Bergshamra, ett av
dem för demenssjuka.
Verksamheter
Bergshamra har tradition av båtbyggande och båtvarv finns på orten än idag. Vid
Bergshamraviken finns även ett sågverk som numera är bygghandel. Något egentligt verksamhetsområde finns inte i Bergshamra, även om fastigheter med verksamheter är belägna vid Hästängen och Mora vägskäl. Vid en utveckling av orten
ökar behovet av ett verksamhetsområde.

Utveckling av Bergshamra
Bergshamra tillhör gruppen små orter med kommunalt vatten och avlopp i ortsklassificeringen i översiktsplanen för Norrtälje kommun från 2004. I denna grupp
tillhör Bergshamra de orter där kommunen främst stödjer tillväxt då den både
kommer få kommunalt vatten och avlopp och ligger utmed det primära kolektivtrafiknätet. Vidare anges Bergshamra inta en särställning bland dessa med möjligheter att utvecklas till kommundelscentrum. Då orten medräknat fritidshusområdet
har lika många invånare som Älmsta kan detta ses som befogat. Dock så saknar
Bergshamra mycket av den kommersiella service som Älmsta har och den har inte
samma tydliga sammanhållna ortstruktur.
I och med anslutning till kommunalt VA ges möjlighet till utveckling av orten.
En ny detaljplan för Fritidshusområdet är under framtagande och ska behandla
utökade byggrätter för att möjliggöra permanentboende. Utvecklingen sker främst
genom permanentning av fritidshus, vilket har fått orten att växa markant.
Numera är ca 20 procent av husen i fritidshusområdet årentrunt-boende och siffran väntas stiga ytterligare. Närheten till resten av Bergshamra med skola, kollektivtrafik och goda vägar förenklar för ett åretruntboende. Permanentningen av
fritidshus ger underlag till kommersiell och offentlig service på orten. Men det kan
även kunna kräva mer resurser om till exempel underlaget till skola och hemtjänst
växer.

Bostäder
Bergshamra består av småhusbebyggelse. På orten finns endast ett fåtal hyreshus.
Stor del av bebyggelsen i Bergshamra tätort är äldre, drygt en tredjedel av småhusen är uppförda innan 1940. På 1960 till 1980-talet uppfördes nästan hälften
av bebyggelsen. Efter 1991 har endast en mindre del tillkommit. Hästängen har
karaktären av ett villaområde med många hus från 1960-tal. Gamla Bergshamra
by har en glesare bebyggelse. Fritidshusområdet består till större delen av hus
byggda under 1970-talet. Husen har en enhetlig karaktär.

I nuläget finns inga planerat bostadsbyggande i Bergshamra. Men det borde finnas
möjlighet att anlägga nya bebyggelse och förtäta. Orten har dock ingen nyare fördjupad översiktsplan som pekar ut exploateringsområden, utan endast en dispositionsplan från 1980-talet.

Fritid, kultur och rekreation
Utbudet av aktiviteter är begränsat på orten. Bergshamra bygdegårdsförening driver Bergshamra bygdegård. Gården kan hyras och här är platsen för olika aktiviteter. Danskvällar, barnteater, konserter, loppis och kurser. Invid skolan ligger Länna
idrottshall och Bibliotek. För unga finns fritidsgård i Lännaskolan som är öppen tre
kvällar i veckan. Fritidshusområdet har en centrumanläggning med festlokal, pool
och tennisbanor. Ökningen av antalet fastboende på orten kan komma att förändra
orten och påverka det sociala livet och utbudet.

•
•
•
•

Sammanfattning

•

Utbudet av kommersiell service och aktiviteter är begränsat.
Orten har inte något egentligt verksamhetsområde.
Bergshamra har potential att utvecklas till ett kommundelscentrum.
Utvecklingen sker främst genom permanentning av fritidshus men bebyggelsen är gles och ytterligare förtätning borde vara möjlig.
Utvecklingen av orten skulle kunna innebära att mer resurser krävs till skola
och omsorg.
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Ekonomiska strukturer och näringsliv

Näringsliv
Bergshamra har en lite större grad förvärvsarbetande mellan 20 och 64 år än
resten av Norrtälje kommun. Nästan 80 procent av de boende i Bergshamra mellan 20 och 64 år förvärvsarbetade 2009. Arbetsplatserna på orten är begränsade.
Förutom vård och omsorg och utbildning finns ett antal mindre företag. För de
boende i Bergshamra är Vård och omsorg, byggverksamhet och handel de främsta
näringsgrenarna. Men många arbetar också inom Företagstjänster, tillverkning och
utvinning samt transport. Utbildningsnivån och medelinkomsten i Bergshamra är
lägre än resten av länet.
Bergshamra i regionen
Bergshamra är främst en boendeort. Endast en mindre andel av de som arbetar
som bor i Bergshamra gör det på orten. Med Enviken borträknat är det 20 procent
av den arbetande befolkningen som arbetar på orten. Pendlingen till andra kommuner är stor. Borträknat Enviken är det lika stor andel som pendlar till resten av
kommunen som till andra kommuner, 40 procent.
Bergshamra har ett bra läge i södra delen av Norrtälje kommun, med närhet till
Åkersberga och norra Stockholmsområdet. Orten ligger dock inte vid Europaväg,
vilket hindrar tillgängligheten. Det är möjligt att bo på orten och få tillgång till dess
kvaliteer men ha tillgång till en bred arbetsmarknad.

Sammanfattning
•
•
•

Orten är främst en boendeort.
Bergshamra har ett bra läge med närhet till norra Stockholmsområdet, Åkersberga och Norrtälje.
Bergshamra har en högre förvärvsarbetsfrekvens än resten av kommunen.

Starka och svaga sidor
+
•

Det geografiska läget. Bergshamra har ett bra läge med närhet till Åkersberga,
norra Stockholmsområdet och Norrtälje. Detta ger goda pendlingsmöjligheter
och ett liv på ”landet nära staden”.

•

Havet och naturen. Samtidigt som Bergshamra har nära till staden är det även
nära till havet och skärgården genom Bergshamraviken. Orten är omgiven av
typisk Roslagsnatur och attraktiva omgivningar. Detta ger livskvalité och god
livmiljö på orten.

•

Offentlig service. Bergshamra har en relativt god offentlig service med skola
och vårdcentral. Orten har även viss kommerisell service.

•

Befolkningsökning. Berghamra har de senaste decennierna haft en kraftig
befolkningsökning. Detta stärker underlag till offentlig och kommersiell service
på orten. Ökningen har till stor del skett genom permanentning av fritidshus.

•

Utbyggnad av kommunalt VA. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp
pågår i Bergshamra. Detta ger möjlighet att förbättra miljön i Bergshamraviken samt att utveckla orten.

•

Förvärvsarbetsfrekvens. Det är större andel av befolkningen i arbetsför ålder
som arbetar i Bergshamra än i resten av Norrtälje.

-

•

Svagt centrum och utspridd bebyggelse. Bergshamra saknar någon utvecklad
centrumbebyggelse. Bebyggelsen på orten är väldigt utspridd.

•

Brist på kommersiell service och aktiviteter. Orten har ingen utvecklad tillgång
på fritidsaktiviteter och service. Närheten till norra Stockholm är ett hot mot
den kommersiella servicen.

•

Inte anpassat efter fotgängare. Trafiken på orten är till stor del bilburen. Den
utspridda ortskärnan bidrar till att möjligheten att röra sig till fots och cykel
begränsas. Gång- och cykelnätet är delvis dåligt utvecklat.

•

Kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken till bland annat Stockholm är bristfällig.
Detta bidrar ett ökat bilberoende.

•

Näringsliv. Berghamra är till stor del en boendeort och näringslivet här är
svagt. Orten har inget riktigt verksamhetsområde.

•

Okänt. Trots sin stora tillväxt är Bergshamra relativt okänt och har inget starkt
varumärke.

•

Befolkningsfördelningen. Berghamra har en större andel äldre och yngre än
resten av riket, vilket innebär färre i arbetsför ålder. Detta ger ett sämre underlag för service på orten och svagare näringsliv.

•

Miljöproblem. Bergshamraviken är övergödd och om detta inte fås bukt med
kan ortens attraktivitet minska.

•

Vattenkontakt. Tillgängligheten till vattnet och badplatser är begränsad på
orten.

Utvecklingsmöjligheter

•

Turism. Bergshamras attraktiva läge, särpräglade Roslagsnatur och kulturbygd
med närhet till havet och skärgården är en utvecklingsmöjlighet för orten och
ger möjlighet till en satsning på turism.

•

Centrumutveckling. Det finns behov och goda möjligheter att utveckla och förtäta centrum. Vid befolkningtillväxt kommer behovet av service och attraktiva
mötesplatser att öka.

•

Imagebygge. I och med den stora befolkningsökningen och ortens svaga varumärke skulle ett arbete med lokalt engagemang och image kunna stärka orten
och samhörigheten.

•

Kopplingen till vattnet. Havet är en stor attraktionskraft och att öka tillgängligheten till vattnet och badplatser på orten skulle främja den ytterligare. Utbyggnad av båtplatser och marina är en framtida möjlighet.

Källor

Statistiska centralbyrån
Swot-analys med tjänstemän på Planering och utveckling Norrtälje kommun, 14
juni 2011
Så minnes vi gamla tider i Bergshamra och Hästängen - Byn som
kungen satsade på, Åke Söderman, från - minnen, folk och verksamhet
under 1900-talet Berättat av ett 20-tal Bergshamrabor,
red. Bibi Lännevall, Annika och Bengt Norling och Bibbi Wallgren, Norrtälje 2000
Mer info om Länna hembygsförening finns på webbplatsen på www.lhbf.se
Program för utbyggnad av cykelvägar i Norrtälje kommun, antagen av kommunfullmäktige 2004-09-13
Planeringsförutsättningar för utveckling i Bergshamra, Planeringskontoret Norrtälje
kommun, 1981

