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Förord

Stadsdelen Rothenburgsort i Hamburg är en funktions-
uppdelad stadsdel med industriverksamheter och bostäder
som trots sitt centrala läge har karaktären av att ligga i 
stadens utkant. Dess stadsdelscentrum ligger däremot 
endast fyra kilometer från rådhusplatsen i innerstaden, 
trots det saknas attraktiva förbindelser till denna och om-
givande stadsdelar. 

Sedan 1950-talet uppvisar Rothenburgsort en ut-
veckling som hamnat i en nedåtgående spiral. Med 
andra världskrigets utbrott kom stadsdelen att 
totalförstöras och i dess sviter omkom cirka 40.000 
invånare. I 1950-talets återuppbyggnadsplaner förändrades
den tidigare tätbyggda kvartersstrukturen till en 
främmande upplöst sådan. Stora kommunikationsleder 
kom inte bara att isolera stadsdelen från omgivande stads-
delar utan även inom dess egna gränser. Denna dramatiska 
karaktärsförändring av Rothenburgsort, i samband med 
tillströmningar av fl yktingar från det krigshärjade Europa, 
orsakade en rotlöshet bland invånarna som delvis ligger till 
grund för de sociala problem som stadsdelen fortfarande 
uppvisar.

Medan hamnområden i innerstadsnära läge i Ham-
burg konverterats till förmån för kvalitativa funktions-
blandade områden,  som exempelvis den i väster angräns-
ande stadsdelen Hafencity, har utvecklingen stagnerat i 
Rothenburgsort. Med industrins bortfall, avsaknaden på 
nyinvesteringar och ett allt äldre bostadsbestånd har en 
dramatisk ensidig förskjuting av socialstrukturen skett. 
I samband med en allt mer påtaglig segregation och 
isolering, påkallar därför stadsdelen handling för att vända 
utvecklingen!

Detta examensarbete ämnar visar på de problem 
stadsdelen uppvisar men med fokus på de kvaliteter den 
också besitter. Dessa har varit ansats för en strukturell och 
funktionell omgestaltning av Rothenburgsort eft er 
konceptet - urban trädgårdsstad.

Ett vattennära läge, goda pendlingsmöjligheter till 
innerstaden, stora grönområden och prisvärda bostäder 
uppvisar kvaliteter från trädgårdsstaden. Arbetet före-
språkar en urban kärna med god tillgänglighet som skulle 
kunna erbjuda viktig service för stadsdelen och stärka 
dess identitet. Konceptet en urban trädgårdsstad har där-
med goda möjligheter för att utvecklas som en motpol till 
Hafencity och utgöra ett prisvärt boende där fördelarna 
från grönområden kombineras med ett urbant centrum. 
Följande citat uttrycker Rothenburgsorts ”slumrande” 
potential som genom en „väckning“ visar på möjligheter 
att kunna vända den negativa utvecklingen.

Förord

”Rothenburgsort är en stadsdel i Hamburg utan glans och 
utan lycka. Däremot borde den genom sitt geografi ska läge 
mellan Elbe och Bille, och med sin närhet till innerstaden 
och sitt omland vara lika åtråvärd och attraktivt som andra 
liknande stadsdelar. Trots det slumrar Rothenburgsort en 
slags törnrosasömn, som om den väntade på sin väckning.”

Roland Burmeister (1999) Hamburg

Hamburg 2006-10-17

Sara-Louise Bergkvist    David Sundström

Outnyttjade grönytor mellan 1950-tals bebyggelsen påkallar nya 
inbjudande koncept 
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Inledning

1  Inledning

Kursplanen för examensarbete vid Blekinge tekniska 
högskola säger följande: ”Den studerande skall visa sin 
förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som 
förvärvats under studietiden genom att självständigt 
behandla en komplex planeringsuppgift .”

Enligt kursplanen skall examensarbetet behandla 
uppgift er som är relevanta inom fysisk samhälls-
planering och ha tydlig anknytning till ämnen i 
utbildningen. Angreppssätt och problembearbetning skall 
tydligt redovisas och underbyggas genom hänvisning 
till aktuell, professionell respektive forskningsbaserad
kunskap. Praxis är att tyngdpunkten i examensarbetet 
antingenligger på gestaltning eller på utredningen.

Detta examensarbete har fokuserats på planering 
och gestaltning av ett territoriellt område, stadsdelen 
Rothenburgsort, i Hamburg under år 2006. Arbetet om-
fattar 20 poäng och skrivs som den avslutande delen inom 
utbildningen fysisk planering vid Blekinge Tekniska Hög-
skola. Examensarbetets projektområde har förlagts till 
Hamburg med anledning av att båda författarna studerat 
vid Technische Universität Hamburg-Harburg och av den 
anledning att det i Hamburg återfi nns mycket speciella 
planeringsförutsättningar såsom en storstad i hamnnära 
läge. Planområdet, stadsdelen Rothenburgsort, ligger inom 
Hamburgs hamnområde, ett område som delvis är under 

stor utveckling genom frigörande av gamla hamnområden 
och satsningar på nya kvalitativa områden för bostäder och 
arbetsplatser enligt strategin om att Hamburg ska växa som 
stad (Wachsende Stadt). Denna utveckling sker samtidigt
som hamnen fortfarande är en av Hamburgs största arbets-
platser där 12 % av Hamburgs arbetsföra befolkning arbetar
(Im Focus dynamische Wachstumsmärkte). 

I Hamburg sker på bred front ansträngningar för 
att höja stadens kvalitet. Därav omfattas Hamburgs nya 
’waterfront development’ HafenCity, vars utveckling kom-
mer sträcka sig mot 2025. Denna ämnar stärka och utveckla
innerstaden i ett vattennära läge. Genom vidare projekt 
som ansökan om de olympiska spelen och ansökan om de 
gamla lagerhallarna, Speicherstadt, som världsarv räknar 
Hamburg med en rad synergieff ekter som kan komma att 
gynna den växande staden. 

I strategin Sprung über Elbe tar Hamburg språnget 
över norra förloppet av fl oden Elbe till Elbön för att, i 
en södergående axel utveckla stadsdelarna Veddel och 
Wilhelmsburg och, ansluta till Harburg i söder. Medan Elbön
planeras bli den andra språngbrädan i denna utveckling, 
med motorer som en internationell bostadsutställning 
(IBA) och en internationell landskapsutställning (IGA) 
omfattas inte Rothenburgsort av denna stadsförnyelse-
satning utan har hamnat i skuggan av den.
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Metodik

2  Metodik

rättats liknande den svenska fördjupade översiktsplanen. 
År 1997 beslöts Rothenburgsort av senaten i Hamburg 
att ingå i det sociala stadsutvecklingsprojektet (Soziale 
Stadtentwicklung) mot bakgrunden av ett allt mer 
brådskande handlingsbehov. Sedan 1998 bedriver där-
för en planeringskonsult (Bremische Gesellschaft ) 
stadsbyggnadsprojekt och sociala projekt genom på 
kvartersutvecklingsnivå som ska visa på möjliga framtida 
utvecklingskoncept.

För en nygestaltning av stadsdelcentrumet ut-
lystes 1997 en arkitekturtävling där första pris kom att till-
delas den Berlinbaserade arkitektbyrån Leon-Wohlhage-
Wernik. Planerna gällande omgestaltningen skulle un-
der 2006 realiseras (Grüne Aussichten an der Elbe). Inget 
tyder dock i dagsläget (sommaren 2006) på att denna plan 
kommer att förverkligas. 

En föreslagen kontorssatsning med projektet ‚Elb Parc 
Offi  ce‘ vid fl oden Elbe presenterades 2002 på uppdrag 
av arkitekterna och stadsplanerarna KHD. Czerner från 
Hamburg (Architektur & Wirtschaft ). Denna skulle 2004 
komma att realiseras men även dessa planer har inte komit 
att realiseras. 

Det senaste realiserade projekten i området är en 
omfattande renovering av bostadskvarteret ’Billhorner 
Röhrendamm’ under hösten 2003 (Grüne Aussichten an 
der Elbe). Andra satsningar har gällt Entenwerder Elbpark 
som 1997 nygestaltades (Grüne Aussichten an der Elbe). 
En högvattenskyddsvall har under de senare åren uppförts 
längs med Rothenburgsorts södra vattenkant. Denna vall 
är en del i det nät av vattenskyddsvallar vilka täcker 68% 
(2005) av hamnområdets kustlinje för att förhindra över-
svämningar liknande den stormfl od som täckte stora delar 
av Hamburg i början av 1960-talet (Im Focus dynamische 
Wachstumsmärkte). 

I ett försök att utveckla stadsdelen och nyttja de 
synergieff ekter som en off entlig inrättning kan med-
föra, lokaliserades Hamburgs stadsutvecklingsnämnd 
(Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt) i direkt 
anslutning till pendeltågstationen Rothenburgsort. För-
väntningarna att arbetstagare skulle komma att bosätta sig i 
Rothenburgsort uppfylldes däremot inte enligt stadsdels-
arkitekten Rolf Königshausen. Detta är ett bevis för att 
goda kommunikationer inte enbart är en förutsättning, för 
strukturella förändringar utan att en rad komplexa frågor 
dessförinnan måste behandlas (författarna). 

Sammanfattningsvis är det få spridda satsningar som 
gjorts under en tioårsperiod i Rothenburgsort. Istället för 
realisering av enstaka projekt vill författarna peka på att 
en väl underbyggd strukturplan för Rothenburgsort bör 
användas som hjälpmedel för planeringen i vilken en hel-
hetsbild kan förmedla behov av handling och samordnande.

Problemformulering
Att utveckla en strukturplan som åskådliggör funktioner 
och rumslighet för stadsdelen Rothenburgsort i Hamburg, 
Tyskland.

Arbetets upplägg
Att genom kompletterande analysmetoder identifi era 
styrkor och svagheter i stadsdelen och med de slutsatser 
dessa ger, upprätta en strukturplan för planområdet samt 
två fördjupningsområden. 

Avgränsning
Arbetet avgränsas till att gälla stadsdelen Rothenburgsort
och utvecklandet av en strukturplan för denna. 
Intervjuerna avgränsas till att omfatta kvalitativa sådana av 
15 personer enligt ett subjektivt urval. Arbetet skrevs på 
heltid på plats i Tyskland utan något ekonomiskt stöd från 
tredje part.

Målsättning
Målsättning för strukturplanen och de två fördjupnings-
områdena har varit att:

- Stärka stadsdelens identitet genom att förbättra dess 
kvaliteter.
- Integrera Rothenburgsort med innerstaden genom att 
reducera barriärer och förbinda stadsdelen med 
omgivande stadsdelar.
- Öka möjligheterna för kvarboende, omfl yttning och in-
fl yttning till och inom stadsdelen genom ett ökat och 
varierat bostadsutbud.
- Främja social integration mellan stadsdelens invånare 
genom att utveckla det off entliga rummet.
- Skapa möjligheter för ökad sysselsättning i området 
genom tillskapandet av lokaler för handel, kontor och 
serviceverksamheter.

Relevans
Då Rothenburgsort inte är lika utförligt berört av det 
övergripande strategiska plandokumentet, Sprung über 
Elbe, likt de närliggande stadsdelarna i staden Hamburgs 
tilltänkta expansionsriktning (Sprung über Elbe) är det 
relevant att utveckla en plan för området. 

Tidigare projekt
Enstaka examensarbeten för delområden inom 
Rothenburgsort har genomförts av studenter
från främst Technische Universität Hamburg-
Harburg. Dessa har behandlat bland annat den ned-
lagda rangerbangården och vattenverket på Kaltehofe. 
Från staden Hamburgs sida har enstaka planer upp-
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Tysklands läge i Europa Hamburgs läge i Tyskland

Hamburgs befolkningsutveckling 1950-2000
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Förutsättningar

3 Förutsättningar

3.1  Förutsättningar i Tyskland

Befolkning
Tyskland har år 2006 omkring 82 miljoner invånare och 
är ett av Europeiska Unionens mest tätbefolkade länder 
(230 inv/km2, EU medel 116 inv/km2) (Staatistisches Bundes-
amt)

Beräkningar från Tysklands motsvarighet till statistiska
central byrån (SCB) kalkylerar att befolkningsantalet
kommer att nå sin kulmen runt år 2010 med drygt 83,1 
miljoner invånare däreft er beräknas att befolknings-
antalet sjunker med ett kalkylerat invånarantal av 
81,2 miljoner invånare omkring år 2030. Detta år har av 
författarna använts för slutscenariot för strukturplanen 
(Staatistisches Bundesamt, prognos år 2003).

Arbete
Tyskland uppvisar en arbetslöshet om dryga 8,8% 
(Staatistisches Bundesamt, Januari 2005). 

Boende
Ökade krav på individuella bostadslösningar och nya 
boendesammansättningar gör det i dagsläget (2006) 
svårt att tillgodose bostadsbehovet. En allt större minsk-
ning av andelen kärnfamiljer är en av anledningarna 

till detta (Staatistisches Bundesamt). De målgrupper
som tilltar är singelhushållen, par utan barn (DINK’s)
och andelen äldre (X>60år). Tyska motsvarigheten till 
Boverket (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung) 
anger att det framförallt råder brist på bostäder för äldre.

3.2  Förutsättningar i Hamburg

Befolkning
Hamburg är den näst största staden i Tyskland eft er huvud-
staden Berlin med ca 1,7 miljoner invånare. Till den samlade
Metropolregionen Hamburg uppgår invånarantalet,
med staterna Schleswig-Holstein och Niedersachsen,
till ca 3,5 miljoner invånare (Hamburg kurzgefasst www.
hamburg.de 2006-08-18)

Hamburg tillhör en av få regioner i Tyskland där 
befolkningsantalet beräknas öka. (Wachsende Stadt)

Arbete
Hamburg stad har en andel arbetslösa om 6,9% (Stadtteil 
Rothenburgsort, December 2005).

Strategiska plandokument
Hamburgs framtida utveckling regleras till största de-

Rothenburgsort utanför Hamburgs utvecklingsaxel för Sprung über Elbe, blick från norr (Freie- und Hansestadt Hamburg 2006)
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len av de allmänna riktlinjerna som föreslås i de strategiska 
plandokumenten Wachsende Stadt (växande stad) med 
Sprung über Elbe (språnget över Elbe) och Grünes Netz 
Hamburg (grönt nät Hamburg).

Målet för Wachsende Stadt är att Hamburgs funktion
som Metropol ska utvecklas för att stärka den internationella
attraktiviteteten. Tillväxten föreslås ske kvantitativt och 
kvalitativt genom ett ökat bostadsbyggande för ett stigande 
invånarantal. Ett medel för att främja denna befolkningsök-
ning utgör byggnation av enfamiljshus eller bostadsrätter
(Wachsende Stadt). 

Sprung über Elbe är ett ledprojekt för Wachsende Stadt 
och omfattar stadsbyggnadsprojekt med utgångspunkt i 
Hafencity vars rumsliga motsvarighet på andra sidan Elbe är 
Harburger Binnenhafen. För att förbinda utvecklingen norr 
och söder om Elbe kommer Elbön därför att omstruktur-
eras genom den internationella bostadsutställningen (IBA) 
och den internationella landskapsutställningen (IGA) år 
2013. Dessa utställningar kommer att verka som impuls-
givare för Hamburgs fortsatta hållbara stadsutveckling-
strategi.

Wachsende Stadt benämner även satsningar på 
kvalitativa aspekter för att säkra stadens livskvalitet och 
hållbarhet. Detta berörs utförligt i dokumentet Grünes 
Netz Hamburg vilket framställer målen för den över-

gripande grönstrukturen. Målet gäller att öka antalet grön-
områden och/eller skapa ett mer eff ektivare nyttjande 
av dessa samt i en överordnad struktur förbinda; parker, 
idrottsanläggningar, kyrkogårdar, koloniträdgårdar och 
liknande grönytor med varandra. Grünes Netz strävar 
också eft er att förbinda de grönytor vilka fi nns inom 
de talrika bostadsområdena som uppfördes eft er an-
dra världskriget (Grünes Netz Hamburg) Till dessa hör 
Rothenburgsort. 

3.3  Förutsättningar i Rothenburgsort

Historik
Från lantbruk till industri
Nuvarande Rothenburgsort översvämmades ständigt av 
fl oden Elbe och markanvändningen begränsades till 
sommarmånaderna då landmassan förblev torr och 
lämpade sig för bete. Vid tiden runt 1300-talet påbörjades 
utdikning av området. Däreft er följde anläggandet av slussar
och kanaler för att ytterligare kunna kontrollera fl oden Elbes 
vattennivå och därmed möjliggöra ett eff ektivare markut-
nyttjande. Området präglades fram till industrialiseringen
 av lantbruk (Grüne Aussichten an der Elbe).

I och med den industriella revolutionen uppstod i 

Luftbild över Rothenburgsort
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Rothenburgsort i början av 1800-talet fl ertalet fabriker 
och industrier. I och med den omfattande stadsbranden 
år 1842 fattades beslut att utifrån Hamburgs innerstad de-
centralisera dricksvattenförsörjningen för att säkerställa
tillgången på denna. I och med detta beslut uppför-
des år 1848 i Rothenburgsort ett cirka 60 meter högt
vattentorn. Vattenverket som var beläget på ön Kaltehofe 
bidrog till att begränsa koleraspridningen i Hamburg, även 
om Rothenburgsort drabbades av smittan år 1894 (Grüne 
Aussichten an der Elbe).

De första invånarna
Unga bondesöner stod för den huvudsakliga befolknings-
infl yttningen under slutet av 1880-talet till de nybyggda 
kvarteren runt Billhorner Röhrendamm. De fl esta kom 
att arbeta som hamnarbetare, hantverkare, fabriksarbetare 
eller kuskar (Rothenburgsort Veddel im Wandel).

Stadsdelsnamnet Rothenburgsort
Själva stadsdelnamnet Rothenburgsort härleds till köpmans- 
och senatssläkten Rodenborg som under 15- och 1700-talet 
ägde stora landarealer i området Under denna tid började 
invånarna kalla området för ”Rodenburg´s Ort” (Grüne 
Aussichten an der Elbe).

Från äldre kartor, framförallt från perioden mellan 

Palimpsest Rothenburgsort 1890-1999

första och andra världskriget står benämningen Billwerder 
Ausschlag som stadsdelsnamn för den nuvarande stads-
delen Rothenburgsort. Namnet Ausschlag (utslag på platt-
tysk dialekt) användes ursprungligen för att benämna det 
odikade förland som översvämmades av Elbe. Dokument 
från år 1319 uppger att området kallades ”Wiese Billhorn”, 
ett namn som syft ade på landsspetsen vid Elbesmynning 
men som än idag går att utläsa i de gatunamn som fi nns 
i Rothenburgsort (till exempel Billhorner Röhrendamm, 
Billhorner Deich och Billhorner Mühlenweg).

Stadsdelsrättigheter
Med utbyggnaden av industrin, verkstäderna och infra-
strukturen främjades utvecklingen av en varierande 
handelsstruktur (Grüne Aussichten an der Elbe). Industri,
bostäder och goda kollektivtrafi kförbindelser medförde att 
Rothenburgsort med sina då 40 000 invånare år 1894 erhöll 
status som stadsdel i Hamburg (Rothenburgsort Veddel
im Wandel).

Infrastruktur 
Brobygget över Elbe (1884-1887) gjorde det möjligt att, 
från de östra stadsdelarna med häst och vagn, korsa fl oden
Elbe. Järnvägstationen i Rothenburgsort hade vid denna
tidpunkt den centrala rollen i Hamburg för varu och- 
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persontrafi k och stadsdelen präglades kraft igt av denna 
verksamhet (Rothenburgsort Veddel im Wandel).
Vid mitten av 1930-talet planerades en tunnelbanelinje till 
området men andra världskrigets utbrott satte stopp för 
dessa planer (Rothenburgsort Veddel im Wandel).

Pendeltågssträckan till Rothenburgsort, vilken fortfa-
rande är i bruk, byggdes 1959 (Wikipedia) och sörjer för 
en förbindelse till innerstaden och områdena öster om 
Rothenburgsort.

Stadsarkitektur och planering
I och med att Rothenburgsort erhöll stadsdelsrättigheter 
i slutet av 1800-talet ökade infl yttningen till stadsdelen, 
vilket medförde ett ökat bostadsbyggande. Stadsdelen kom 
under slutet av 1800-talet att förändras omfattande i och 
med uppförandet av bostäder enligt en storgårdsstruk-
tur. Rothenburgsorts tillgång på grönytor och närhet till 
vattnet ansågs vara stora faktorer till infl yttningen från 
innerstaden där bostadsbristen var påtaglig. Tillvaratag-
andet av dessa kvaliteter kom att verka ledande för Hamburgs
stadsplanerare eft er första världskriget, då målet var att 
sanera bort bilden av stadsdelen som en enkel arbetarstads-
del (Rothenburgsort Veddel im Wandel).

Under 1930-talet uppfördes arenan Hanseatenhalle för 
politiska och idrottsmässiga evenemang. Arenan kunde 

rymma upp till 25 000 åskådare. Denna totalförstördes 
dock under andra världskriget och kom ej att återuppbyggas
(Rothenburgsort Veddel im Wandel).
Stadsdelens utsatta läge i närheten av Elbbrücken, 
innerstaden och hamnområdet gjorde att den led hårt 
under de allierades bombningar av Hamburg. Under 
angreppen i juli år 1943 totalförstördes stadsdelen och 
totalt dödades cirka 40 000 av Rothenburgsorts invånare 
(Rothenburgsort Veddel im Wandel). Av Hamburgs totala 
förkrigsbestånd omfattande 550 000 lägenheter förstördes 
närmare hälft en av dessa under andra världskriget (Eine 
Stadt erneuert sich).

År 1957 började stadsdelen att återuppbyggas. Huvud-
ansvarig för återuppbyggnaden i Hamburg var den då-
varande byggmästaren och stadsbyggnadsdirektören, Fritz 
Schumacher. Planen för Rothenburgsort upprättades av 
arkitekterna Rechert, Landsmann och Koch, vilkam kom 
att föreslå en ny upplöst stadsstruktur inom återuppbygg-
nadsprogrammet “Neue Stadt an der Elbe” (P3 Fift ies Lab). 
Ryggraden i denna byggnadsplan var friliggande lamellhus 
placerade med generösa avstånd till gatorna. Det största 
bostadsområdet längs gatan Billhorner Röhrendamm upp-
fördes under detta decennium som en ’Hafennahe Grün-
stadt’ (trädgårdsstad i hamnnära läge) för 3500 invånare. 
Bostadsområdet stod som mönsterexemplar för eft er-

Inventeringskarta över Rothenurgsort åskådliggör tyngdpunkten för bostäder i söder och industri och verksamheter i norr

grönstruktur

bostäder

kontor

offentliga inrättningar

handel och restauranger

industri
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krigstidens planering och kom att förändra bebyggelse-
strukturen som däreft er uppfördes i Rothenburgsort 
radikalt.

3.4  Inventering
Rothenburgsort är lokalisterat i syd-östra Hamburg mellan
fl oderna Elbe och Bille. I väster avgränsas stadsdelen
mot väg B4:a, i norr mot Billekanalen och i öst av Tiefstack-
kanalen. Stadsdelen mäter cirka 83 hektar och har runt 
8000 invånare (2004) (Stadtviertel in Bewegung). 
Inventeringen har strukturerats eft er följande indelning:

- Grönstruktur
- Bebyggelsestruktur
- Trafi k och kommunikationer
- Handel och service

Där ej annat anges baseras inventeringen på iakttagelser 
genomförda av författarna under våren 2006.

Grönstruktur
Rothenburgsort uppvisar en stor andel grönyta. Kaltehofe, 
ön strax söder om Rothenburgsort är en viktig grön lunga 
gentemot den hamnnära industrin på den södra sidan om 
Elbe (Hollstegge). På ön (60 hektar) fi nns en före detta 
vattenreningsanläggning vilken var i bruk fram till 1990-talet.

Vattenreningsverket ger landskapet på ön ett särpräglat 
landskap av geometriskt anordnade bassänger vilka upptar 
ca. 2/3 av öns yta. 
Möjligheten att ta sig runt på ön är inte helt oinskränkt då det 
gamla vattenverket inte gjorts tillgängligt för allmänheten.
Däremot fi nns förutsättningar för cykelturer och inlines-
åkning på bilfria asfalterade vägar. 

De två parkerna, Entenwerder Elbpark (19,5 hektar) 
och Traunspark, sörjer för den största sammanhängande 
grönstrukturen på fastland. En stor del parkmark återfi nns 
i bostadsområdet ’Billhorner Röhrendamm’ vars grön-
områden mellan hus-grupperingarna inrymmer lekplatser 
och öppna gräsytor. 

Vattenverkets område är i sig inte tillgängligt för all-
mänheten men kan ses som ett tillskott till grönstrukturen,
om än bara visuellt, då verksamheten är belägen på delar av 
parkmark som tidigare tillhörde Traunspark.

Mer eller mindre kvalitativa grönstråk återfi nns i den 
spontanvegetation som växer längsmed bangården och 
järnvägsspåren vilken bidrar till att avskärma verksamhets-
områdena i norr gentemot bostadsområdena i söder. 

Ett antal koloniträdgårdsföreningar fi nns representera-
de i Rothenburgsort. Dessa koloniträdgårdar är privatägda
men kan beträdas av allmänheten på stigar som leder 
genom områdena.

Morfologisk karta - grönstruktur

Kaltehofe Vattentornet Entenwerder Elbpark Koloniträdgårdar
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Bebyggelsestruktur
På grund av den förstöresle som andra världskriget 
orsakade i stadsdelen återfi nns få äldre bostadshus från 
tiden före kriget. Därför härstammar majoriteten av
bostadsbebyggelsen i Rothenburgsort från 1950-talet. 
Bostadsformerna som återfi nns är i huvudsak friståen-
de lamellhus (på parkmark), fl ervåningshus (vilka sluter 
de gamla kvartersbildningarna) och punkthus. Samtliga 
bostadshus är uppförda i tre till fyra våningar varpå punkt-
husen utmärker sig med åtta eller nio våningar. 

Bostadsområdena, som nästan uteslutande är 
lokaliserade söder om järnvägen, är renodlade bostads-
områden. Generellt råder en brist av andra funktioner 
inom områden dessa då möjligheterna för nya funktioner
är begränsad. .Bostadsbebyggelsen är till största delen 
byggd i tegel med sadeltak eller platta tak. På senare år 
har fl ertalet byggnader genomgått stora förändringar då 
fasaderna tilläggsisolerats och däreft er putsats i ljusa 
färger.

I de norra delarna domineras stadsbilden av renodlade 
verksamhets- och industriområden med en blandning av 
förkrigsbyggnation, 1950-talsbyggnation och diverse till-
byggnader från 1980 och 1990-talet. Dessa är uppförda i 
tegel, plåt eller puts om i huvudsak en till tre våningar. 

Morfologisk karta - bebyggelsestruktur

Förkrigsbebyggelse Lamellhus på parkmark Containerarkitektur i industriområdet Punkthöghus
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Trafik och kommunikationer
I direkt anslutning till planområdet, löper över 
Elbbrücken (broarna över Elbe) den kraft igt trafi kerade 
B4:an (Bundesstrasse 4) som leder vidare mot Hamburgs 
centralstation.

Väg B4 är i höjd med Rothenburgsort stadens sydliga 
entré. Trafi kleden B4 har för Rothenburgsort inneburit 
god tillgänglighet för motorfordonstrafi kanter, med även 
inneburit problem för gång- och cykeltrafi kanter i form av 
kraft iga barriärer vilka fj ärmar stadsdelen från Hamburgs 
västra delar och bidragit till ett isolerat läge. 

Huvudgatan Billhorner Röhrendamm har på grund 
av närheten till av- och påfarten till B4:an en stor trafi k-
intensitet. Trafi ken leder stundtals till hög bullerbelastning 
inom delar av området. Den tunga trafi ken hindras till 
genomfart då det vid den östra delen av Rothenburgsort 
(mot Tiefstack) fi nns en vägspärr som endast möjliggör 
genomfart för bilar och kollektivtrafi kens bussar.

För kollektivtrafi ken är de öst-västliga förbindelserna
inom Rothenburgsort goda, med buss och pendeltåg 
som försörjer stadsdelen parallellt. Däremot är tvär-
förbindelserna i nord-syd riktning inte lika goda vilket 
delvis har att göra med den kraft iga barriär som spårområdet
utgör men även att de norra delarna utgörs av ett verk-
samhets och- industriområde. Buss trafi kerar huvudgatan 

Elbbrücken (B4)

Billhorner Röhrendamm – Vierländer Damm genom 
de två busslinjerna 120 och 124 med tolv färdminuter
till Hamburgs centralstation och Billstrasse inom industri
och- verksamhetsområdet med de två busslinjerna 
130 och 160. Pendeltåget med de två linjerna S 2 och 
S 21 når centralstationen eft er drygt fem minuters resa. 

Gång- och cykelnätet i Rothenburgsort ansluter till 
områdets bebyggelse och är separerad från gatan, vilket 
är en fördel för barn, äldre och funktionshindrade (Lugna 
gatan). En del av nätet löper på, den utmed Elbe belägna, 
högvattenskyddsvallen och ansluter till den europeiska 
cykel- och vandrarleden ”e5” vilken leder från Cuxhaven
på Tysklands nordvästra kust till Tjeckiens huvudstad 
Prag (Grüne Aussichten an der Elbe). Ur en fotgängares 
perspektiv är de fl esta målpunkter i området inom 
acceptabelt gångavstånd. 

Parkering för motorfordon ordnas genom parke-
ring i ovanjordiska privata parkeringsgarage (1950-tals 
bebyggelse) eller genom gatuparkering. 

Gångbro över Haken mot Entenwerder Elbpark Pendeltågsstationen Rothenburgsort

Morfologisk karta - trafik och kommunikationer Karta över kollektivtrafikförbindelserna

busshållplats

pendeltåg

stadsbuss

pendeltågsstation
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Handel och service
Handel, service och infrastruktur är i huvudsak förde-
lad söder om järnvägen utmed huvudstråket Billhorner 
Röhrendamm, och till viss del vid stadsdelscentrumet.

Läkar- och hälsoinrättningar
Läkarpraktik, tandläkare och apotek

Turism
Hotell och fl ertalet restauranger

Barn- och ungdomsverksamhet 
Förskolor, skolor, lekhus, lekplatser, barnteatergrupp

Sociala inrättningar
Seniorträff , föräldraskola, seniorboende, barn- och ung-
domsnämnd

Bank och post
Bank (Haspa) och postkontor

Stadsdelshistorik 
Monument över luft angreppen, fotoarkiv, stadsdelarkiv, 
forum för vattenförsörjning och utställningar, vattentornet

Temporärt golfspel

Morfologisk karta - handel och service

Musik, konst och kultur
Medborgarförening, körer, kulturförening, galleri, etniska 
föreningar

Sport och föreningsliv
Flertalet vattensportklubbar och fotbollsföreningar, 
golfutslagsplats (driving range), religiösa inrättningar som 
till exempel fl ertalet kyrkor samt ett hinduistiskt tempel 
och förening

Handel
Tre stycken lågpriskedjor (Penny Markt, Aldi, Lidl), 
bensinstation och boutiqer kring stadsdelscentrumet.
För den mer ytkrävande handeln fungerar rangerban-
gården norr om järnvägen som ett  område för bilhandel 
medan gatan Billstrasse erbjuder export och importvaror 
av begagnade vitvaror och elektronik.

LågpriskedjaButikslokaler från 1950-talet
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Statistik 2005 Stadtteil Rothenburgsort (Staatistisches Landesamt)

Rothenburgsort Hamburg

Socialstruktur
Socialbidragsmottagare 1006 (12.3%) 122908 (7.2%)
Arbetslösa(15-65år) 613 (10.9%) 81518 (6.9%)

Kriminalitet (rapporterad) 
Antal kriminella gärningar/1000 inv 186 152
Våldsdåd/1000 inv 7 5
Snatteri/1000 inv 100 75

Politik (valår 2004)
Valdeltagande i % 54.5 68.7
CDU (Kristdemokraterna) 43.5 47.2
SPD (Socialdemokraterna) 37.1 30.5
Grüne (Miljöpartiet) 6.7 12.3

Bostäder
Antal bostadsbyggnader 597 231360
Antal lägenheter 4312 873645
Genomsnittlig bostadsyta i m2 59.2 71.5
Andel bostadsyta per invånare i m2 31,2 36,4
Fastighetspris (€/m2) 1460 2026

Trafi k
Antal privata personbilar/1000 inv 284 370
Trafi kolycksfall (rapporterade) 113 11038

Statistik

Kommentar till statistiken
I Rothenburgsort bor en påtagligt stort andel utländska 
medborgare och en betydligt större andel socialbidrags-
tagare än för Hamburgs stad som helhet. Andelen arbets-
lösa är även den högre än för Hamburg men relativt 
normal i förhållande till nationen i övrigt (Staatistisches 
Bundesamt). Även kriminaliteten är högre i området än 
för Hamburgs genomsnitt. 

Noterbart är också att majoriteten (43,5%) av invånarna 
i arbetarstadsdelen Rothenburgsort röstar på högerpartiet 
CDU (motsvarande svenska kristdemokraterna) Valdel-
tagandet är dock betydligt lägre än för staden i övrigt. 

Uppgift er om medelinkomst fi nns ej att tillgå då dessa 
uppgift er inte är off entliga i Tyskland. 

Den genomsnittliga bostadsytan är mindre än för 
Hamburg och likaså andelen bostadsyta per invånare. 
Värt att notera är att fastighetspriserna är betydligt lägre än 
för Hamburg i övrigt.  

Det fi nns ett lägre privat personbilsinnehav i 
Rothenburgsort jämfört med Hamburg.
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4.  Analys

4.1  Stadsanalysmodeller
För att belysa och kartlägga de stadsbyggnadsmässiga 
problem som Rothenburgsort uppvisar har tre 
kompletterande stadsanalysmodeller använts. Den första 
baseras på den modell som Kevin Lynch redogör för i sin 
skrift  Image of the City (1960) Denna analysmodell består 
av två delar, den första är en inventerande del där de visuella
aspekterna kartläggs. Den andra, intervjubaserade delen 
behandlar de kvalitativa aspekterna som tillexempel 
invånarnas värderingar och platsens identitet.

Kevin Lynchs analysmodell kompletteras i examens-
arbetet med stadsplaneraren Gordon Cullens stads-
analysmodell, där olika visuella sekvenser åskådliggörs för 
att visa på stadsrummens positiva och negativa aspekter. 
Även en kategorisering av olika platsers karaktär enligt 
Gehl och Newman bidrar till att komplettera examens-
arbetets stadsanalyskapitel.

Hypoteser
- Hypoteserna är baserade på författarnas intryck från 

Rothenburgsort, dessa är:
- Området är isolerat från närområdet.
- Barriärverkan mot närområdet och inom Rothenburgsort 

är stor.
- Stadsdelen lider av brist på identitet.
- Målpunkterna inom området är svaga.
- Området saknar en övergripande helhetsstruktur.

4.2  Stadsanalysmodell enligt Kevin. Lynch,      
       inventering
Följande kapitel baseras på skrift en Image of the city där 
annat ej anges.

Syfte
Syft et med stadsanalysen är att kunna identifi era de 
objekt/strukturer som präglar stadsdelen Rothenburgsort 
för att i kapitlets slutskede genomföra en avvägning om vilka 
element som bör förstärkas/försvagas för att överens-
stämma med arbetets målsättning (se kapitel 2).

Metod
Kevin Lynch (1918-1984) var en amerikans planerare och 
författatare som skrivet fl ertalet verk gällande stadsbyggnad
(Wikipedia).

Den stora innovationen i Image of a city är begreppet 
place legibility som kan beskrivas som metoden för hur 
betraktaren analyserar en fysisk plats. För att stärka teorin 
om place legibility identifi erade Lynch olika stadsmässiga 
faktorer som är viktiga för betraktaren i beskrivningen/
identifi kationen av en plats. Dessa är:

-Stråk (Paths): Vältrafi kerade stråk
-Kanter (Edges): Gränser, tillexempel en husfasad eller en 

vattenkant
-Distrikt (Districts): Större delområde av en stad
-Noder (Nodes): Platser för trafi kförbindelser, knutpunk-

ter eller platser med koncentrerad stadsmässighet (cen-
trumbildningar)

-Landmärken (Landmarks): Större/högre fysiska objekt 
som kan identifi eras från stora delar av området/staden 

Utöver ovan beskrivna huvudanalys ingår i Lynchs 
analysmodell även kompletterande intervjuer av 
människor som rör sig inom området. Intervjuaren låter 
då intervjuobjektet teckna en så kallad mental karta. En 
mental karta i Lynchs analysmodell innebär att intervju-
objektet skissmässigt tecknar en karta över en stad eller ett 
område. En mental karta kan ge intervjuaren ett begrepp 
om hur intervjuobjektet rör sig inom området och olika 
områdens betydelse för vederbörande. Lynch själv ansåg i 
sina analyser för Image of the City att mellan 15-30 personer
gav analysen tillräcklig validitet (CSISS).

Analysens begränsning
Huvudanalysens begränsning ligger i att den endast tar 
hänsyn till de synliga fysiska objekten. Det fi nns andra icke 
synliga eller direkt mätbara kvalitativa funktioner inom 
stadsbyggnaden som till exempel en plats historia eller 
dess sociala strukturer vilka även de påverkar uppfattning-
en om en plats. Av denna anledning bör huvudanalysen 
kompletteras med intervjuer.

Analysens applicering på Rothenburgsort

Stråk
Inom området fi nns två axlar utmed vilka den största delen 
av trafi karbetet inom området utgörs. Den ena nord-sydlig 
(Billhorner Deich) och den andra öst-västlig (Billhorner 
Röhrendamm/Vierländer Damm/Ausschläger Allee) 

Norr om spårområdet löper gatan Billstrasse som i dags-
läget (2006) är en kraft igt trafi kerad gata. Handeln som är 
lokaliserad längs med denna hanterar ytkrävande 
varor som skrot, elektronik och vitvaror vilket gör att ga-
tan är belastad av tung trafi k. Att notera är att även en stor 
del av handeln sker till privatpersoner vilket gör området 
vältrafi kerat. 

Gränser
Rothenburgsort är väl avgränsat gentemot sina om-
givningar då såväl den norra som södra delen gränsar 
till vatten. Detta skulle kunna stärka områdets identitet, 
men bidrar även till att öka dess isolation. Bitvis saknar 
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området fl ertalet distinkta kanter vilket bidrar till att för-
svaga stadsdelens grad av urbanitet. Bebyggelsen är till 
exempel i främst den sydvästra delen placerad med väl 
tilltaget avstånd från gatan vilket ger området en påtaglig
karaktär av förortsstadsdel. Även gaturummet saknar 
överlag väldefi nierade kanter, till exempel längs med 
Billhorner Röhrendamm delas ytan för fotgängare med 
parkerade fordon och består till största delen av grus eller 
andra icke hårdgjorda material. 

Spårområdet utgör en mycket kraft ig gräns och 
separerar Rothenburgsort i en norr och en sydlig del som 
över Billhorner Deich förbinds genom en bro för samtliga
trafi kslag och en gångbro väster om stadsdelen utmed 
B4:an.

Inom de äldre storgårdskvarteren återfi nns en del 
obebyggda fastigheter och ruiner av byggnader som 
skadades i kriget. Detta gör att den äldre storgårdskvarters-
strukturen bryts och luckor skapas i dennas kontinuitet.

Distrikt
Indelningen i distrikt kommer mer till sin rätt då 
analysmetoden appliceras på en hel stad och inte endast 
på ett delområde. Rothenburgsort är dock enligt Lynchs 
analysmodell ett distrikt inom staden Hamburg. Inom 
distriktet Rothenburgsort utgör de olika funktionerna 

(bostäder, industri, handel) sammanhängande områden, 
med en koncentration av industri och verksamheter i dess 
norra delar och av bostäder i de södra delarna.

Noder
Lynch menar på att hänsyn måste tas i beskrivning-
en av en stads fysiska verklighet beroende på vilket sätt 
betraktaren rör sig genom staden (Lynch) Detta 
exemplifi eras till exempel i Rothenburgsort genom den 
västra infarten till området. Denna trafi kstruktur upp-
fattas säkerligen av bilföraren som en knutpunkt (node), 
men säkerligen av fotgängaren som en gräns (edge).

Även stadsdelscentrumet bör med stöd av Lynch 
analysmetod karaktäriseras som en knutpunkt (node). 
Detta dock endast på grund av dess ökade koncentration 
av stadsmässiga element. De övriga noden i området har 
en ren trafi kteknisk funktion som till exempel pendeltåg-
stationen, något som stadsdelscentrumet saknar helt. 

Landmärken
Författaren Roland Burmeister nämner i sin bok Was ist 
aus Rothenburgsort geworden?! Tre identifi kationsobjekt
som var synnerligen signifi kanta för Rothenburgsort. 
Det ena är de fyra skorstenarna tillhörande värmeverket 
i Tiefstack, gasometern (en av Europas största tekniska

Karta öven Rothenburgsort efter Kevin Lynch, inventering
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byggnader när den uppfördes under 1900-talets första 
hälft ), vattentornet och Hanseatenhalle. Samtliga utom 
Hanseatenhalle överlevde kriget. Skorstenarna och gaso-
metern demonterades i slutet av 1980-talet, vilket gör 
att endast vattentornet återstår som ett identifi kations-
objekt för området.

De övriga, enligt analysen identifi erade landmärkena
 är; den högre fristående bostadsbyggnaden vid pendeltåg-
stationen (Billhorner Deich nr. 75-79) hotellkomplexet vid 
Elbbrücken samt två av områdets tre kyrkor. Den fristående
kontorsbyggnaden mitt i den västra infarten trafi kstruktur 
,B4:an, är även denna ett tydligt landmärke.

Slutsats
Den nord-sydliga och väst-östliga axeln genom områ-
det är de mest dominanta lederna (paths). Då den väst-
östra axeln är för tyngre trafi k spärrad österut i höjd med 
Ausschläger Alle 174 bör möjligheten att leda tyngre trafi k
endast genom den norra delen längs med Billstrasse 
undersökas. 

Verka för främjande av en sammanhållen byggnads-
struktur och en ökad organiserad stadsstruktur. Att 
stärka områdets identitet i staden genom att tillföra nya 
element, överbygga barriärer och därmed öka stadsdelens 
integrering med dess närområde.

Karta genom Kevin Lynch, resultat av intervjuer

Förstärka pendeltågstationens roll som knutpunkt och 
eventuellt binda kollektivtrafi k och ökat handelutbud till 
centrumbildning för att öka dennas roll som nod.

Stärka områdets identitet genom att planera för ökad 
visibilitet av stadsdelen karaktäristiska landmärken. Sörja 
för fria siktlinjer mot karaktäristiska landmärken inom 
området samt mot de i innerstaden för att tydliggöra om-
rådets närhet till denna.

4.3  Stadsanalysmodell enligt Kevin Lynch, 
       intervjuer

”Det enda jag vet om Rothenburgsort är att det jämnades 
med marken under kriget”

Medelålders kvinna vid pendeltågstationen

”Vad är Rothenburgsort? Finns stadsdelen i verkligheten, 
eller bara på kartan?”

Äldre kvinna på seniorträff  i Rothenburgsort

Syfte
Syft et med intervjuerna är att belysa de värderingsfaktorer 
som den visuella stadsanalysen inte kan åskådliggöra.
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Metod
För att komplettera den rent visuella delen av Kevin
Lynchs stadsanalysmodell genomfördes, på plats i 
Rothenburgsort, intervjuer av 15 st. personer. Då den sta-
tistiska datan över befolkningssammansättningen (se ka-
pitel 3.3) fanns tillhanda, genomfördes intervjuerna enligt 
principen subjektivt urval, där representanter från olika 
grupper intervjuades. Dessa grupper karaktäriserades
eft er de tre kriterierna: ålder, kön och  härkomst. 
Undersökningen måste i enlighet med Lynchs analysmetod
sägas vara kvalitativ med tanke på det relativt låga antalet
intervjuobjekt och intervjufrågornas omfattning. 
Intervjuerna genomfördes på plats i Rothenburgsort 
tisdagen den 4 april 2006 mellan klockan 14-18. Nedan be-
skrivs 10 st. av intervjuobjekten och deras svar på följande 
frågor:

Intervjufrågor
1 Hur länge har Ni bott i Rothenburgsort, varför bosatte 
Ni här?
2 Vad är Rothenburgsort känt för?
3 Skulle Ni kunna beskriva hur Ni rör er genom områ-
det? Vilka är era målpunkter inom respektive utanför 
Rothenburgsort?
4 Om Ni skall bege er in till innerstaden, hur tar Ni er dit? 

Bil, buss, cykel, pendeltåg? Vilka förbättringar i trafi k-
systemet är mest angelägna?
5 Finns det platser i Rothenburgsort Ni gärna/ogärna 
besöker?
6 Kan Ni nämna några aspekter som är positiva med 
Rothenburgsort?
7 Vad tycker Ni att Rotheburgsort behöver? Vad saknas i 
stadsbilden och i det off entliga rummet. Är det något Ni 
skulle vilja tillföra eller avlägsna?
8 Skulle Ni kunna rita en snabb karta över Rothenburgs-
ort för att förklara för en främling var olika lokaliteter och 
sevärdheter befi nner sig?

Urval av intervjuobjekten
Första intervjuobjektet är en kvinna i övre medelåldern 
av rysk härkomst. Hon bor sedan 12 år i Tyskland och är 
sedan tre år bosatt i Rothenburgsort.

Andra intervjuobjektet är en kvinna i 30 årsåldern med 
ett yngre barn. Hon är bosatt i Rothenburgsort sedan ett par 
månader och anger billiga hyror som den stora anledningen
till att hon och hennes man fl yttade dit.

Intervjuobjekt nummer tre är en medelålders kvinna
och hon arbetar som konditor i området. Hon har sam-
manlagt bott 25 år i stadsdelen och har en stor lokalkän-
nedom

Pendeltågstationen utgör ett nod 
(node)

Järnvägsspåren skapar en kant 
(edge) mellan norr och söder

Vattentornet utgör ett historiskt 
landmärke (landmark)

Billhorner Röhrendamm, ett 
stråk (path) genom stadsdelen
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Intervjuobjekt nummer sju är en äldre kvinna som ar-
betar på seniorboendet och är sedan 1987 bosatt i områ-
det.

En manlig universitetsstudent är det åttonde intervju-
objektet, är strax över 20 år gammal och  sedan tre år bosatt 
i området.

Intervjuobjekt nummer nio är en 24-årig studentska 
som sedan drygt en månad är bosatt i området.

Nummer tio är med sina tio levnadsår det yngsta 
intervjuobjektet, han är sedan drygt fyra månader bosatt i 
Rothenburgsort.

Sammanställning av intervjuerna

Inställning
En övervägande majoritet av intervjuobjekten är måna 
om att vid den första tillfrågningen ge en positiv bild av 
Rothenburgsort. Flertalet kan dock inte nämna några 
direkt positiva faktorer vad gällande stadsdelen. Den-
na reaktion noterar även Lynch och det grundar sig en-
ligt honom på det faktum att en negativ inställning skulle 
kritisera det egna valet av boendemiljön. Endast två 
intervjuobjekt nämner närheten till stan som en positiv 
aspekt. 

Identitet
Samtliga tillfrågade nämner vattenverket med tillhöran-
de vattentorn som utmärkande för Rothenburgsort. En 
kvinna med stor lokalkännedom nämner även hotell-
komplexet vid Elbbrücken, driving rangen och ön 
Kaltehofe (vilken geografi skt ej tillhör stadsdelen) som 
signifi kanta objekt för stadsdelen.

Målpunkter
Som de största målpunkterna inom området beskrivs av 
samtliga intervjuobjekten de tre stora lågprislivsmedels-
butikerna; Lidl, Aldi och PennyMarkt. Samtliga 
intervjuobjekt gör sina inköp av livsmedel i närområ-
det. Enligt statistiken (se kapitel 3.3) är bilinnehavet i 
Rothenburgsort betydligt lägre än Hamburgs genomsnitt. 
Som övriga målpunkter nämns busshållplatser och av 
vissa även pendeltågstationen. Få av intervjuobjekten 
besöker marknadsplatsen vid stadsdelscentrumet 
regelbundet. 10-åringen och tonåringen nämner skolan 
(Fritz-Köhne-Schule) som en målpunkt. Mamman med 
barnet nämner områdets samtliga lekplatser som mål-
punkter.

Kommunikation
En övervägande majoritet åker med busstrafi ken in till 

Mental karta ritad av en ung Rothenburgsortare
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Mentala kartor
Endast pojken i tonåren börjar med att rita in 
Rothenburgsorts gränser. De fl esta utgår från platsen de 
befi nner sig på för intervjun eller platsen för sin bostad. 
Endast ett intervjuobjekt ritar in spåret för pendeltåget. 
Själva spårområdet ritas inte ut av någon, likaså utelämnas 
delen norr om pendeltåget i den mentala kartan. 

Kvinnan i konditoriet med god lokalkännedom kan  
detaljerat beskriva trafi kstrukturen och utan problem 
beskriva områdets västra infart, hon kör själv mycket bil i 
området.

Mamman med barnet utgår även hon från platsen vi 
står på när hon tecknar sin mentala karta. Hon ritar in sin 
bostad och samtliga lekplatser runt denna, även Entenwer-
der Elbpark och Elbe fi nns med på kartan. Hennes mentala 
karta påminner mycket om den unga studentskans som 
mer fokuserar på de egna målpunkerna än övergripande 
eller trafi ktekniska strukturer och gränser.

Samtliga tillfrågade vet vid tillfrågning var centrum-
kvarteret med marknadsplatsen återfi nns, få väljer doch att 
rita med den på sin mentala karta.

Slutsats
Hypotesen att området är kraft igt isolerat från sina om-
givningar stärks bland annat i och med det faktum att en-
dast en minoritet nämner närheten till innerstaden som en 
positiv faktor.

Samtliga intervjuobjekts beskrivningar gällande 
Rothenburgsorts gränser skiljer sig från de geografi ska.
Vid bron över Tiefstackkanalen fi nns en skylt som 
signalerar Rothenburgsorts början. Samtliga intervjuobjekt
verkar dock anse att den östliga gränsen mot Tiefstack 
befi nner sig vid lastbilsspärren i höjd med Ausschläger 
Allee 174. Industriområdet norr om pendeltågstationen 
nämns dock endast av den manliga studenten. 

Av intervjuerna kan även slutsatsen dras att området 
saknar en identitet. Intervjuobjekten nämner eft er tvekan 
vattenverket som ett identifi kationsobjekt för stadsdelen 
ingen nämner till exempel Entenwerder Elbpark. Endast 
de äldre känner till något om Rothenburgsorts historia. 
Intrycket av att Rothenburgsort är en „bortglömd“ stads-
del stärks av att både mamman och föreståndarinnan för 
seniorträff en utrycker besvikelse över att stadsdelen 
tillägnas förhållandevis lite uppmärksamhet i jämförelse 
med stadsdelarna Wilhelmsburg och Veddel.

Författarnas hypotes om att stadsdelscentrumet är svagt 
stärks av de mentala kartorna. Ett stadsdelscentrum skulle 
kunna vara en naturlig utgångspunkt för en karta, påtagligt 
få väljer dock att rita med detta över huvudtaget. 
I närheten av de två hotellen beskrivs parkerings-
situationen som dålig och risken för inbrott i fordon är stor. 

innerstaden. Under intervjuerna framgår det att fyra personer
har tillgång till bil, endast en av dem anger att han ute-
slutande tar bilen in till innerstaden. Pendeltåget är, på 
grund av avståndet till stationen, klart underornat bussen 
som det huvudsakliga transportmedlet in till innerstaden. 

Säkerhet
Vid en första tillfrågning påstår samtliga av intervju-
objekten att det inte fi nns någon plats i Rothenburgsort där 
de känner sig osäkra. 

Vid närmare utfrågning får vi dock reda på av den 
manliga tonåringen att Traunspark vid vattentornet är ett 
tillhåll för nynazister och att han inte gärna går förbi där 
nattetid. 

Den äldre kvinnan på seniorträff en medger även hon 
eft er närmare utfrågning att vattentornet är en osäker plats 
på kvällen. Hon väntar hellre lite längre om hon missat 
bussen istället för att åka med pendeltåget på grund av att 
hon kvällstid fi nner stationen osäker. Hon nämner även att 
fönstren påseniorträff ens huvudbyggnad vid fl ertalet till-
fällen krossats av ungdomsgäng på väg till Traunspark.

Den medelåldersmannen av portugisisk härkomst 
oroar sig endast över att få inbrott i sin bil, vilket enligt 
utsago sker regelbundet. Den unga studentskan har inte 
direkt upplevt någon kriminalitet även om hon har hört 
om det ryktesvägen. Hon nämner i förbifarten även att hon  
hört skottlossning förekomma. 

Trafi ksituationen nämns av kvinnan i seniorboendet 
och mamman med barnet som farlig då en stor del tung 
trafi k passerar genom området för att leverera varor till 
livsmedelsbutikerna och verksamheterna (Siemens) söder 
om spårområdet.

Positiva aspekter
Som positiva aspekter på Rothenburgsort nämns av två 
intervjuobjekt närheten till centrum. Prisvärt boende, när-
heten till vatten och Entenwerder Elbpark är andra faktorer 
som förenar intervjuobjektens positiva åsikter om stads-
delen.

Önskvärt
Den unga studentskan saknar en fi lmuthyrare och fl er 
sportaktiviteter för kvinnor. Flera äldre intervjuperso-
ner saknar den ”gemytlighet” som försvann eft er andra 
världskrigets förstöresle av stadsdelen. De äldre nämner 
generellt att de saknar mindre butiker med service och 
påpekar att stormarkadernas stora familjeförpackningar 
inte lämpar sig för ensamstående. Den manliga tonåringen 
saknar ett utomhusbad och den manliga studenten saknar 
fl er möjligheter till inköp, ett större serviceutbud och en 
bättre fotbollsplats.
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Pendeltåget har som kollektivtrafi kslag en underordnad
betydelse i jämföresle till stadsbussarna. Pendeltåget
som alternativt transportsätt mot innerstaden bör där-
för förstärkas för att fungera som nod. I dagsläget in-
ryms stationen i en banvallskonstruktion som erbjuder
en kiosk. En brant trappa leder till perrongen. En 
första åtgärd för att förbättra tillgängligheten för 
behindrade, äldre och familjer med barnvagn, är installeran-
det av en hiss. I planförslaget (författarnas) föreslås en ny-
byggnation som en andra lösning.

4.4  Stadsanalysmodell enligt Gordon Cullen

Syfte
Cullens analysmodell syft ar till att beskriva stadsrummet 
som en del i staden medan Kevin Lynchs analysmodell syft ar
till att beskriva staden som helhet.  Av denna anledning 
har Cullens analysmodell valts som komplement till före-
gående analysmodell. 

Metod
Till grund för analysen ligger den brittiska arkitekten 
Gordon Cullen som i sin publikation Th e Concise Town-
scape beskriver och defi nierar visuella eff ekter i det urbana 
rummet. Cullen hävdar att enskilda arkitektoniska objekt 

inte kan stimulera de visuella intryck som en ensemble 
kan göra, samt hur dessa genom sitt förhållande till varandra
skapar en konst utöver den rent arkitektoniska. En 
rådande uppfattning om stadsplaneringens syft e menar 
Cullen, har varit att eft ersträva konformitet, balans, regel-
bundenhet, symmetri och perfektion. Cullen anser att en 
planering uteft er dessa parametrar resulterar i en stads-
miljö värre än normal tristess. Inom givna ramar som 
pekar på en klarhet snarare än en anarki kan planeraren
manipulera skift ningarna i bland annat skala, stil och 
individualitet för att skapa kollektiva förmåner i staden. 
Cullen hävdar att det nästan är helt uteslutande genom 
synförmågan som betraktaren registrerar omgivningen. 
Med hjälp av synen väcks minnen och erfarenheter till liv 
vilka framkallar känslor hos betraktaren, som i sin tur på-
verkar betraktarens tankeförmåga. Det är denna ovänta-
de behållning som ligger till grund för de huvudbegrepp 
Cullens baserar sin analysmetod på. Dessa begrepp är;
Optics, Place och Content. 
Begreppet optics (visualisering) exemplifi erar Cullen i 
Concise Townscape med hjälp av en stadsrundvandring. 
Nya scener utspelas eft er varandra under rundvandringen
och i betraktarens minne lagras några av dessa bilder medan
nya synintryck görs. Detta benämner Cullen serial vision
(sekvensiellt seende). Cullen tar i sin analysmetod till 

Sekvensstråk (serial vision) genom Cullens analysmetod

Sekvensstråk A

Sekvensstråk B
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vara på det faktum att den mänskliga hjärnan reagerar 
på kontraster. Då två bilder simultant projiceras i våra 
tankar uppstår en livlig kontrast och en känslomässig på-
verkan kan uppnås. Om så inte är fallet menar Cullen att 
vår omgivning verkar enformig, ointressant, karaktärslös, 
inaktiv och den har då på sätt och vis misslyckats med sitt 
syft e. 

Med begreppet place (plats) fokuserar Cullen
på den mänskliga kroppens position i förhållande till 
omgivningen, där exposure (exponering) och enclosure 
(inhägnad) förklarar kopplingen till platser och rums-
bildningar. Genom att befi nna sig utanför, inuti, ovanpå, 
under och så vidare tydliggörs kroppens positionering. 
Enligt Cullen kan inte detta förhållande ignoreras vilket är 
att ta i beaktande för utformningen av vår omgivning.

Begreppen here (här) och there (där) spelar en vik-
tig roll för människans medvetna position i rummet.
Inom begreppet content  (innehåll) pekar Cullen på de 
faktorer vilka utgör strukturerna för staden, exempelvis 
färg, skala, stil, texturer, karaktär, personlighet och sär-
art. Dessa strukturer är i synnerhet i äldre stadsbildning-
ar att fi nna där en stor variation inom stadsplaneringen 
uppvisas. 

Analysens begränsning
Då Cullens beskrivningar och defi nitioner är baserade
på visuella upplevelser begränsas analysen av betrakta-
rens värderingar, erfarenheter och kunskaper samt den-
nes förmåga att tolka resultatet. De urbana strukturerna
redovisas vanligtvis på en plan med vandringens
början och slut markerat, samt de punkter i vilka skisser
dokumenterar det urbana rummet. Cullen framlägger
således inte ett färdigt manus för en komplett visuell
stadsanalys med vetenskaplig bakgrund. Han refererar
till de känslomässiga intryck som genom den visuella
upplevelsen gör betraktaren observant på vissa situationer 
som sedan kan fångas in och återges i en serie av skisser.

Analysens applicering på Rothenburgsort
Analyserna har genomförts utifrån Cullens serial vision 
där två olika riktningar (nord-syd och väst-öst) genom 
Rothenburgsort  har valts ut. I och med stadsanalysen 
enligt Kevin Lynchs modell har i planområdet två 
betydelsefulla stråk identifi erats. Dessa stråk har varit 
utgångspunkt för analysens applicering på projektområdet. 

Sekvensstråk A begår stadsdelen från pendeltågsstationen i norr till Elbe i söder

1 2 3 4

6 7 85
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Sekvensstråk A
Från pendeltågstationen i norr mot fl oden Elbe i söder 
(Billhorner Deich – Ausschläger Elbdeich)

Sekvensstråk B
Från infarten i väst till stadsdelscentrumet i centrala 
Rothenburgsort (Billhorner Röhrendamm – Rothenburgs-
orter Marktplatz)

Sekvensstråk A 
Den första anblicken (se bild 1) som möter besökaren är 
den från pendeltågsstationen som utgörs av en viadukt 
vilken ramar in gaturummet. Synfältet närmast i bild är 
synligt medan bakgrunden fortfarande delvis är dold 
vilket lämnar spelrum för fantasin, något Cullen 
poängterar kan vara viktigt för att framkalla en känslo-
mässig stimulation. Inte helt oproblematiskt kan däre-
mot en sådan rumsbildning medföra såväl positiva som 
negativa eff ekter. I sekvensanalysen upplevs viadukten dag-
tid inte som något problem utan kan istället bidra positivt 
genom att skydda från väder och vind. Nattetid kan istället 
samma situation upplevas otrygg då överblickbarheten är 
inskränkt. 

Bara ett par steg i södergående riktning (se bild 2) kan 
vattentornet som utgör ett bekant identifi kationsobjekt för 

Rothenburgsort skymtas i bakgrunden. Detta fenomen 
benämns enligt Cullen focal point vilket hänvisar till 
en vertikal artefakt på en central plats. Kroppens posi-
tion påverkas i det tillfället då vi går in i det (viadukten) 
enligt Cullens defi nition ”I am entering IT”. Spåren över 
viadukten bildar en överbyggnad och defi nierar rummet, 
denna faktor benämner Cullen defi ning space. I motsats 
till föregående sekvensbild (se bild 1) att siktfältet öppnats, 
byggnaderna vilka bara var skönjbara i sitt första vånings-
plan kan nu ses i sin fulla storlek. Betraktaren befi nner sig 
fortfarande under via-dukten. Den känslomässiga eff ekten 
benämner Cullen ’I am under IT’.

Från bron över järnvägen (se bild 3) ”faller gatu-
rummets väggar” och endast broräcket markerar ett slut 
på rummets horisontalitet. Detta kan enligt Cullen på-
verka känslan av osäkerhet och obalans. Förgrunden i 
tycks vara utskuren från bakgrunden och skapar därmed 
den visuella eff ekten truncation (utskärning). Kroppens 
position ovanpå den krökta bron framkallar den känslo-
mässiga eff ekten vilken Cullen benämner ”I am over IT”.

Stadsrummet (se bild 4) uppvisar i förhållande till före-
gående bilder, tydliga markerade ”väggar” genom bostads-
bebyggelsen och skapar ett enclosure (omslutning). Denna 
eff ekt kan i synnerhet nattetid medföra positiva eff ekter då 
förbipasserande kan uppleva en känsla av trygghet genom 

Sekvensstråk B begår stadsdelen från infarten från B4:an i väst mot stadsdelscentrumet

1 2 3

4 5 6
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att rummet till viss del står under uppsikt av de boende 
Däreft er (se bild 5) löses rummet delvis upp genom 

korsningen med Vierländer Damm. Bebyggelsen i bildens 
högra del markerar gatans fortsatta riktning. En liknande 
motpol på motsatt sida hade kunnat balansera rummet 
och bidra till det Cullen benämner closure. Då denna 
motpol saknas bidrar det till att rummet ”faller” och att 
kompositionen känns obalanserad. 

Eft er den långa raka gatans fortsättning förbi vatten-ver-
ketsområde fortsätter denna i en kraft ig vänsterkrökning 
(se bild 6). Blicken framåt är begränsad vilket stimulerar 
betraktarens fantasi. Detta benämner Cullen anticipation 
(Förväntan). Here (här) är känt och men fortsättningen 
there (där) är oviss, mystisk eller gömd.

Från föregående sekvens breder gaturummet (se 
bild 7) ut sig horisontellt. Först i höjd med brokomplex-
et och den gamla skolbyggnaden till vänster återges en 
situation som inte kan komma att anas (Anticipation). 

I denna (se bild 8) avslöjas överraskande stadsdelens 
direkta närhet till fl oden Elbe och dessutom det direkta 
förhållandet mellan två skilda kategorier av landskap, 
stadens och industrins, ett fenomen som Cullen benämner 
’Juxtaposition’ (intilliggande placering).

Sekvensstråk B 
Den första bilden (se bild 1) visar infarten till 
Rothenburgsort från väg B4. Motortrafi kens dominans i 
stadsrummet får sin tydliga prägel genom det vidöppna 
gaturummet där trafi kytor och belysningsarmaturer bidrar 
till rummets storskalighet (scale).

I en serie (se bild 2, 3 och 4) följer den långa raka 
huvudgatan Billhorner Röhrendamm från väst till öst. 
Bilderna avslöjar direkt allt inom synfältet. En situation 
som enligt Cullen lämnar få känslomässiga intryck och 
riskerar att verka monoton. Bebyggelsens lokaliserig med 
generösa avstånd från gatan och den visuella verkan med-
för ett odefi nierat gaturum med avsaknad av det Cullen 
benämner enclosure.

Genom att avvika från huvudgatans riktning 
avslöjas (se bild 5) en oklar entrésituation till stadsdels-
centrumet. från Billhorner Röhrendamm, en avsaknad av 
ett closure enligt Cullen.

Under de dagar marknadsplatsen utnyttjas för torg-
handel (se bild 6) återfi nns något Cullen benämner visco-
sity (här: fl öde) som uppvisar en blandning av människans 
possession (ianspråktagande) av det off entliga rummet av 
sociala och ekonomiska skäl.



25

Analys

Indelning av rumskaraktärer enligt Newman

Indelning av rumskaraktärer: offentligt, halprivat, privat Tillängingspotential

Slutsats
Författarnas slutsats är att stadsrummet i de olika stråken 
A och B uppvisar delvis liknande problematik men även 
specifi ka förutsättningar som påverkat rumsbildningen. 

Sekvensstråk A uppvisar en variation av stora, vid-
öppna gaturum (söder om stationsområdet). En kraf-
tig barriärverkan styrkes kring järnvägsområdet. Vidare 
observerades obalanserade gaturum (broförbindelsen) och 
bitvis slutna gaturum (bostadsbebyggelsen längsmed Bill-
horner Deich). Den avslutande delen i stråket visar på en 
oväntad ankomst vid Traunspark och Elbe. 

Sekvensstråk B tar sin början i ett stort, vidöppet 
gaturum (väg B4) och leder vidare in i ett monotont gatu-
rum med likartade synintryck (Billhorner Röhrendamm). 
Denna tar eft er utvald sekvenssträcka sitt slut i stadsdels-
centrumet vilken saknar en tydlig entrésituation och upp-
visar ett introvert läge

4.5  Stadsanalysmodell enligt Jan Gehl och
       Oscar Newman

Syfte
För en ökad förståelse av bostadsstrukturen och dennas 
inverkan i stadens rum behöver karaktären på bostads-
områdena struktureras. Syft et med analysen är således att 
defi niera de privata, halvprivata och off entliga rummen 
samt att kartlägga dessa inom Rothenburgsorts bostads-
områden.

Metod
Till grund för denna stadsanalysmodell är den danske -
arkitekten/stadsplaneraren Jan Gehls skrift  Life Between 
Buildings och Gehls amerikanska kollega, arkitekten -
Oscar Newman (1935- 2004) skrift  Defensible Spaces, vil-
ka  båda redogör för den hierarkiska uppdelningen av 
off entliga ytor. Gehl indelar stadens rum eft er en hierarkisk 
modell och benämner dessa rum; off entliga, halvprivata och 
privata. Ett torg motsvarar det totalt off entliga rummet och 
det egna vardagsrummet det mest privata. En hierarkisk 
indelning menar Gehl är nödvändigt för att kunna utläsa 
de rumsliga förhållandenas karaktärer och nyansera dessa. 
Med privata rum fastslår Gehl den egna bostaden med 
privat trädgård eller balkong. Det halvprivata rummet kan 



Analys

26

tolkas som ett rum vilket har en nära förbindelse till ett 
begränsat antal privata områden och det off entliga rummet 
kan vara en central plats. 

En något modifi erad indelning i förhållande till Gehls, 
gör Oscar Newman med en kategorisering av den off entliga
karaktären i off entlig och halvoff entligt. Newman fokuserar
i sin skrift , Defensible Spaces, på självövervakande bostads-
områden där tydliga gränser mellan privata och 
gemensamma ytor kan bidraga till säkerhet, trygghet,
identitet och en social gemenskap. En rik variation av 
det off entliga rummet främjar en social interaktion 
mellan individer. En följd av dessa rum, från halvprivata
till halvoff entliga och gradvis mer off entliga rum bidrar
enligt Newman till en känsla av säkerhet och även en 
starkare känsla av tillhörighet till områdena utanför 
den egna privata bostaden. Själva boendemiljön kan 
sträcka sig långt utanför själva bostadsområdet och 
resultera i en större nyttjandegrad och ett kollektiv ansvars-
tagande av de off entliga rummen hävdar Gehl. 

Analysens begränsning
Gehl påpekar att tydligheten i fråga om gradering av privat
eller off entligt kan vara mycket varierad, eller i många 
fall sämre defi nierad. Därav drar författarna slutsatsen att 
detta kan leda till ett subjektivt tolkat resultat.  

Kartering över de halprivata rummen enligt modell från Gehl och Newman

Analysens applicering på Rothenburgsort
Eft er Gehls defi nition av off entliga, halvprivata och priva-
ta rum har en analytisk karta utarbetats över planområdet. 
I denna åskådliggörs de halvprivata ytorna då dessa är klart 
överrepresenterade inom bostadsområdena. Ytterligare en 
karta över de privata ytorna i anslutning till bostadshusen 
hade endast visat de fåtal kolonilotter vilka är anlagda strax 
söder om spårområdet och denna yta uppgår till några 
hundra kvadratmeter.

Slutsats
Eft ersom bostadsutbudet i Rothenburgsort till största delen
utgörs av fl erbostadshus är det de halvprivata rummen 
mellan dessa som helt dominerar rumskaraktären. Den 
halvprivata karaktären i de äldre kvartesbildningarna är 
om än något mer privat då fåtalet gångvägar inom dessa 
är diff usa eller saknas helt. De lamellhus som står fritt 
placerade på parkmark har en än mer off entlig karaktär då 
området är väl integrerat med gångvägar, gator och lek-
platser. En plan över Rothenburgsort gällande de privata 
rummen i anslutning till bostäderna hade endast visat ett 
mindre koloniträdgårdsområde söder om järnvägen.
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kan spara kostnader (Systembauweise im Wohnungsbau). 
Lägenheter med fl exibla planlösningar är ytterligare ett 
alternativ för att möjliggöra kvarboende när levnads-
situationen förändras. En ökad möjlighet till kvarboende 
bör även i sin tur bidra till att stärka stadsdelens identitet
(se kapitel 4.2). För att kunna attrahera nya målgrupper 
till stadsdelen kan nybyggnation vara ett alternativ för att 
skapa nya bostadstypologier och därmed en prägel från 
2000-talets arkitektur.

Grönstruktur
Flertalet bostadsområden inom Rothenburgsort upp-visar
en stor andel grönytor. Dessa tyder, enligt inventeringen,
på ett generellt undermåligt utnyttjande och en avsaknad 
på gestaltning. Gehl- och Newmananalysen bidrog till att 
åskådliggöra bristen på privat grönyta inom planområdet.
Genom strukturering av dåligtutnyttjade halvprivata grön-
ytor kan delar av dessa omvandlas till privata trädgårdar för 
att erbjuda en ökad ariation av grönyta. Genom att förbinda 
de fl ertalet större grönområdena med gröna stråk kan dessa 
tillskrivas en större kvalitet gällande dess tillgänglighet.
Sammanhängande grönstrukturer kan därmed bidra till 
att bryta stadsdelens isolerade läge och skapa en ökad till-
gänglighet till området och omkringliggande stadsdelar 
samt verka identitetsskapande.

Identitet
Genom intervjuerna vilka genomfördes som en andra del 
i Lynchanalysen framkom att Rothenburgsort har en svag 
identitet som stadsdel. Rothenburgsort uppvisar däremot 
förutsättningar som exempelvis närheten till innerstaden 
och det vattennära läget vid Elbe vilka bättre skulle kunna 
tas tillvara i planeringen och verka identitetsskapande för 
stadsdelen. 

Målgrupp och bebyggelsestruktur
Med stöd av stadsanalysen gällande den statistiska 
informationen för Rothenburgsort står klart att fastig-
heterna kostar mindre än i övriga Hamburg. Detta faktum,
tillsammans med de låga hyreskostnaderna (se kapitel 4.3)
kan enligt författarna bero på att fastigheterna inte genomgått
renovering, blivit dåligt underhållna, eller att stadsdelen i 
helhet uppfattas som oattraktiv. Dessa faktorer kan för vissa
målgrupper verka oattraktiva men för andra, till exempel
kapitalsvaga målgrupper, verka attraherande. För att öka
möjligheterna till kvarboende, omfl yttning och ny-
infl yttning till och inom området (i enlighet med de 
för arbetet uppsatta målen) skulle detta för de kapital-
svagare målgrupperna kunna uppnås genom renovering
av befi ntliga byggnader eller med nybyggnation som 
genom användandet av till exempel prefabricerat byggande 

Förslag till bostadstypologier i Rothenburgsort; stadsvilla, radhus, parhus, modulbyggande, terasshus och parasitering.
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Handel och service
Såväl Lynch- som Cullenanalysen visade på att stadsdels-
centrumet i Rothenburgsort uppvisar ett introvert läge som 
inte gynnar handeln. Detta föreslås därför, med stöd i 
den genomförda Lynchanalysen, att stärka dennas roll 
som nod och bidra till att öka områdets identitet och till-
gänglighet. För att kunna främja skapandet av småföretag 
behöver lämpliga lokaler skapas för sådana ändamål. Kon-
torshotell kan vara ett kostnadssparande alternativ för små-
företag och gynna arbetsmöjligheter i den egna stadsdelen. 
Stadsdelscentrumet behöver kunna attrahera detaljhandel 
och service och behöver därför kunna erbjuda fl exibla bu-
tikslokaler som svarar mot nya anspråk.

Trafik och kommunikationer
Intervjudelen i Lynchanalysen visade att pendeltågstationen
i Rothenburgsort undviks av fl ertalet invånare på grund 
av dennas avlägsna läge, undermåliga tillgänglighet och
bristande säkerhet. Även Cullenanalysen visade på brister 
i stationsmiljön genom dennas inskränkta överblickbarhet
under viadukten. En samordnad struktur skulle för de 
olika trafi kslagen kunna förbinda dessa med varandra 
för en ökad tillgänglighet för olika målgrupper. Genom 
att binda fl er transportslag till platsen och uppgradera 
pendeltågstationen till en slags „transportstation“ för 

bekväma byten mellan olika transportmedel stärks dennas 
roll som nod. En satsning på en ny kollektivtrafi kförbindelse
i form av en pendelbuss som trafi kerar sträckan mellan 
Hafencity och pendeltågsstationen i Rothenburgsort skulle 
kunna öka tillgängligheten till den föreslagna transport-
stationen och stärka de övergripande förbindelserna i 
stadsdelen. Med en ny hållplats i anslutning till stadsdel-
centrumet kan tillgängliheten optimeras och gynna 
dennas handels- och serviceutbud. 

Utvecklingsmöjligheter för lamellhuset med privata balkonger eller trädgårdar
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etableringarna i norr och bostäderna söder om denna, 
vilket även överensstämmer med trädgårdsstadens 
värderingar (se följande kapitel). 

En kombination av element från trädgårdsstaden med 
urbanitet kan därmed ge stadsdelen en ny identi-
tet som den urbana trädgårdsstaden i Hamburg.
Den urban trädgårdsstaden lägger därmed betoning på; 
stadsdelens gröna kvaliteter och utvecklandet av dessa, 
tillägg gällande bostadsbebyggelsen för att kunna främja 
en långsiktig social hållbarhet och en nyinterpretation av 
stadsdelscentrumet. 
I och med att majoriteten av Rothenburgsorts förkrigs-
bestånd av byggnader under andra världskriget förstördes, 
följde under en kortare tidsrymd under mitten av 1900-
talet en kraft ig nybyggnation. Med en beräknad livs-
tid av 100 år för varje byggnad borde stora delar av 
Rothenburgsorts byggnadsbestånd vara i behov av för-
nyelse ungefär samtidigt. Strukturplanen som utarbetats 
visar därför på realiseringsmöjligheter vilka sträcker sig 
fram till år 2030.

För att tydligare klargöra begreppets urban trädgårds-
stad ämnar författarna att redogöra för innebörden av 
konceptet och dess historiska härledning. 

I enighet med de uppställda målen för arbetet syft ar struk-
turplanen till att stärka områdets identitet som en grön 
stadsdel eft er konceptet Rothenburgsort – en urban träd-
gårdsstad.

Rothenburgsort uppvisar en stor andel grönyta 
vilken sedan förra sekelskift et spelat en viktig roll för 
stadsdelen vars tillgång på grönytor och närhet till vatt-
net ansågs vara faktorer till infl yttningen från innersta-
dens bostadsbrist (Rothenburgsort Veddel im Wandel). 
Tillvaratagandet av dessa kvaliteter kom att verka ledande för 
Hamburgs stadsplanerare på 1950-talet genom planerna för 
“Neue Stadt an der Elbe”.
Författarna anser att grönstrukturen i Rothenburgs-
ort i huvudsak uppvisar en off entlig eller halvprivat 
karaktär (Newman och Gehl) som till vissa delar är 
osamman-hängande eller behöver omstruktureras. För-
bindelser till närområdena behöver på samtliga plan 
utvecklas, samtidigt som stadsdelscentrumet ämnas stär-
kas. Den urbana kärnan (stadsdelscentrumet) står som 
synonym för en ökad stadsmässighet som ska sörja för-
handel- och servicemöjligheter för Rothenburgsort 
invånare. Rothenburgsorts ryggrad, järnvägen, anses i 
planen av författarna vara en barriär som kan betraktas 
som en naturlig uppdelning mellan handel- och industri-

Den urbana trädgårdstaden som identitetsskapare för Rothenburgsort
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6.1  Idén om Trädgårdsstaden 

Den brittiske stenografen Ebenezer Howard (1850-
1928) hade en idé om att grunda sattelitstäder utanför de 
befi ntliga städerna för att lösa överbefolkningen i de 
brittiska industristäderna. Denna idé publicerades för 
första gången i skrift en To-morrow: A Peaceful Path to Real 
Reform (1898). År 1902 gavs skrift en ut under sin mer 
kända titel Garden Cities of To-morrow och kom att bli 
stilbildande inom stadsplaneringen under det tidiga 1900-
talet. Idén med liknande självständiga städer med egna 
centrumbildningar och grönstrukturer var dock för 
tidseran på intet sätt unik. Howards vision för trädgårdssta-
den kan ses som en reaktion på de sanitära olägenheterna
vilka uppträde i de industrialiseradestäderna. (Le Gates, 
Stout s. 321). 

En av de arkitekter som anammande Howards idéer 
var Raymond Unwin vars skrift  Nothing gained by ower-
crowding (1912) kom att ligga till grund för det brittiska 
bostadsprogrammet (antaget år 1919). Denna riktlinje 
innebar att den byggda tätheten var begränsad. Howards 
vision fi ck kritik för sitt slöseri med mark, Unwin kunde 
dock i sin skrift  visa på att en metropol likt London upp-
visade en lägre densitet än den föreslagna trädgårdsstaden. 
(Drömmen om atlantångaren s.138)

Fördelen med en trädgårdsstad illustrerade Howard i Gar-
den Cities of To-morrow med hjälp av tre magneter. En 
magnet representerade staden med dess fördelar i form av 
arbete och bättre löner. En annan representerade landet 
med dess renare luft  och den sista magneten representerade 
trädgårdsstaden där enligt Howard stadens fördelar kunde 
kombineras med landets utan att från denna kombination 
erhålla några nackdelar (Le Gates, Stout s. 324).

Grundtanken med Howards idealplan för en trädgårds-
stad var en cirkulärt formad stad med en centrumbild-
ning. Ifrån denna utgick sex stycken radiellt utskjutande 
boulevarder. Runt centrumbildningen, som var av 
traditionell karaktär, återfanns off entliga byggnader som 
bibliotek och teater. Denna centrala plats omgavs av 
ett grönbälte bestående av parkmark och utanför detta 
förlades industri och bostäder. Viktigt var att dessa 
funktioner var tydligt separerade ifrån varandra. 
Angränsande fanns skogs- och ängsmark för rekreation 
och jordbruk (Le Gates, Stout s. 328).

Idén var att trädgårdsstaden skulle utvecklas till 
en självständig satellitstad med en maximalt beräknad 
befolkningsstorlek. Flera trädgårdsstäder skulle sedan 
grupperas omkring en större stad. Trädgårdsstäderna skulle 
sedermera förbindas med varandra med hjälp av järnväg 
som förlades till städernas utkanter (Howard s.128-147).

Trädgården för det egna hemmet, den kollektiva trädgården och framtidens 
innovativa trädgårdar
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6.2  Urban Trädgårdsstad

Att kombinera orden urbanitet och trädgårdsstad kan i 
sig verka vara en kontrovers. Som ett led i författarnas 
arbetsprocess har ett schema (se sidan 32-33) utarbetats 
vilket syft ar till att klarlägga författarnas uppfattning av 
begreppen urbanitet, trädgård och stad. Resultatet har 
av författarna varit till hjälp för vidare utarbetning av 
strukturplanen.

Urbanitet
Nationalencyklopedin skriver att begreppet härstammar 
från latinets adjektiv ’urbanus’, som avses vara något be-
levat eller egentligen ”från staden eller något som har med 
staden att göra”, av urbs ”stad. 

Arkitekt Bo Grönlund har defi nierat urbanitet som 
stadsmässighet och talar om begreppet i tre huvudpunk-
ter: staden av människor, staden av verk och staden
av rumsliga strukturer. En plats med hög grad av urbanitet
är således en plats med möjlighet för kommunikation, 
oplanerade aktiviteter samt möten mellan främlingar 
(Grönlund). Under eft erkrigstiden sker en förskjutning 
av begreppet genom att nya former av urbanitet uppstår 
(exempelvis sprawl) 

Framtidens innebörd av urbanitet kan ses kopplad till 
dagens samhällsutveckling (ekonomisk, ekologisk, social)
och de europeiska städernas utvecklig. Framtidens urbana
områden kan uppvisa olika nischer och storlekar med 
exempelvis fysiska byggnader, täthet eller funktioner. 
Urbanitet behöver inte nödvändigtvis vara ett fysiskt område
då virtuella världar (internet och nätverk) förskjutit 
gränserna. Knutpunkternas betydelse menar författarna 
stärks genom ökade satsningar på exempelvis kollektivtrafi k.
Då ny teknik och förbättrade transportmedel minskar
avstånd mellan områden och därmed kan förskjuta 
urbaniteten eller skapa nya förutsättningar för den långt 
utanför stadens nuvarande gränser. Urbaniteten skulle 
kunna även uppstå som ett fenomen i kreativa miljöer, i 
situationer där möjligheter till arbete följer människors 
levnadsmönster.

Trädgård
Trädgården står beskriven i Nationalencyklopedin som ett 
avgränsat, inhägnat området, vanligtvis med odlingar av 
nytto- och prydnadsväxter.

Genom trädgårdsstadens rörelse kring sekelskift et 
genomgick trädgården en pånyttfödelse och dess kvaliteter 
blev till ett manifest för dåtidens planerare och arkitekter. 
Idag återfi nns trädgårdsstadens ideal i enfamiljshusom-
råden där den egna täppan är en del i ett livsstilsboende. 
En ny trädgårdsform bildades mellan 1950-talets fl er-

familjshus där avståndsgrönska tjänade som ett kollektivt
grönrum, en form som idag inte länge är tidsmässig 
(författarna). Med dagens mångfald och olika livsstilar; 
par utan barn (DINK‘s), singelhushåll, barnfamiljer och 
seniorer, förändras också anspråken på trädgården. 
Framtiden kan därför komma att erbjuda en rikare 
variation och specialanpassade trädgårdar i nya former, 
där trädgården för den stora familjen kan betyda en extra-
inkomst till hushållet genom odling av nyttoväxter. 
DINK’sen och andra sidan med lite fritid kan föredra nå-
got mer lättskött i en form som personifi erar deras livsstil 
och karaktär.

Stad
En stad uppvisar enligt Nationalencyklopedin en tät 
bebyggelse- och befolkningsanhopning som en knutpunkt, 
handelsplats eller fortifi kation.

De europeiska städerna har, bortsett omvandlingen 
från industrisamhället till servicesamhället, inte genomgått 
några drastiska förändringar. De historiska kärnorna 
har länge varit relativt intakta och haft  en tilldragelse. 
Sprawl har haft  sin grogrund i stigande marknadsvärden 
i innerstadsnära lägen, inskränkta möjligheter i historiska 
miljöer, förbättrad privatekonomi, möjlighet till distans-
arbete påverkar att människor i städerna fl yttar ut från dem 
och bosätter sig i utkanten av dessa eller i nya förstäder.

Denna utveckling för med sig fl era tänkbara scenarier 
för framtiden. Städerna växer kvalitativt i den bemärkel-
sen att det med en större utfl yttning uppstår fl er fria ytor 
vilka kan skapa nya möjligheter för stadens invånare. 
Städerna växer kvantitativt med en ökad mängd infl yttning. 
En kombination av ovanstående kan vara ett tredje 
alternativ där både kvalitet och kvantitet kombineras 
(exempel Wachsende Stadt Hamburg). Städerna tenderar 
ansluta sig till regioner med andra städer för att dra nyt-
ta av samarbete i frågor som exempelvis, infrastruktur, 
marknadsföring och näringslivsfrågor (exempelvis 
Öresundsregionen).

Summering
För arbetet har innovativa bebyggelsetypologier föreslagits 
som kombinerar de kvalitativa aspekterna från trädgårds-
staden. Variationer i bostadsutbudet kan komplettera den 
befi ntliga bostadsbebyggelsen genom renovering, sam-
manslagning av lägenheter ochparasitering av sådana vilket 
kan bidra till att skapaindividuellt anpassade bostadslös-
ningar. Nybyggnation kan genom nya bostadstypologier 
erbjuda fl exibla bostäder för specifi ka målgrupper och skapa 
varierade bostadskvarter med blandade funktioner eft er 
ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningar. 



Koncept urban trädårdsstad

32

Trädgårdsstad

Kommunikation Främmande Spontanitet

Knutpunkt Byggd täthet Mix Ohälsosam

Trångbebodd

Stadspark Odling Rekreation

Kommunikation Främmande Spontanitet

Knutpunkt Byggd täthet Mix Ohälsosam

Trångbebodd

DÅ
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Byggd täthet

Sprawl

Extra inkomst

Individualitet Innovativa platser Virtuella världar

Nya former

3-D Rum Third Space* Rekreation

Byggd täthet Mix

Kommunikation

SprawlÖverlappning Skala

Främmande Spontanitet

FörtätningKnutpunkt

Kommunikation

Främmande Spontanitet

Mångfald

FRAMTIDEN

Koloniträdgårdern RekreationLameller.... 

Knutpunkt Byggd täthet Uppdelning Förtätning

Sprawl Kommunikation Främmande Spontanitet

Knutpunkt Byggd täthet

Främmande Spontanitet

KommunikationSprawl

NU

...och natur

Urval för konceptet - urban trädg å  rdstad

* begreppt används för att 
benämna en icke planerad yta 
vilken spontant tas i anspråk av 
enskilda individer (Akademie der 
Künste Berlin)
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6.3  Strukturplan

Den fördjupade översiktsplanen syft ar till att implemente-
ra det övergripande konceptet, Rothenburgsort - en urban 
trädgårdsstad, med avsikt att detta skall förstärka områdets 
framtida identitet och leda till positiva synergieff ekter som 
till exempel infl yttning, utökad handel och service, mins-
kad skadegörelse etc. Numreringen i följande texts hänvisar
till sturkturplanen (i original 1:2000) i anhanget.

Grönstruktur
För den halvprivata grönstrukturen i Rothenburgsort tar 
planen fasta på en omstrukturering av denna till förmån för 
en variation av privata, halvprivata och off entliga grönytor. 
Denna tar sina uttryck i trädgårdar, paviljonger, terasser, 
och odlingslotter på marknivå. Inom byggnaderna föreslås 
takträdgårdar, balkonger, loggior, och vinterträdgårdar. 

(1) Grönstråk 
Den föreslagna grönförbindelsen, enligt planerna från 
staden Hamburgs sida (Grünes Netz) från fl oden Elbe mot 
sjön Alster, har i planförslaget omsatts. Grönstråket har 
en viktig sammanlänkande funktion för att förbinda stads
delen med omgivningen och innerstaden. Med master-
planen för Hafencity föreslås att delar av spårområdena 

norr om Rothenburgsort tas ur bruk. Detta möjliggör en 
rasering eller tunnelbyggnad av banvallen, vilket skulle 
kunna öppna upp en förbindelse till den avskärmade 
rangerbangården. Denna har därmed möjligheter att ut-
vecklas till ett område för handel i ett exponerat läge från 
infarten norr om Elbbrücken (B4:an). Planen förespråkar 
även sammankopplandet av underordnade grönstråk ut-
med vattenkanten och spårområdena. 
(2) Kvarterspark
Kring kyrkan och skolan i kvarteret norr om Billhor-
ner Röhrendamm föreslås en mindre kvarterspark som 
central träff punkt. Till parken binds även ett föreslaget senior
boende.
(3) Vattenkontakt från parken
För att förbättra möjligheterna till vattenkontakt föreslås i 
Entenwerder Elbpark vid Elbe en ponton i förlängningen 
av den nord-syd förlöpande Billhorner Deich. Den off entliga 
pontonen föreslås få en fl exibel användning med möjlighet 
till rekreation och events.
(4) Sportutbud i Traunspark
I Rothenburgsort fi nns ett behov av ett ökat sportutbud. 
Den fotbollsplats som tillhör vattenverket föreslås därför 
göras tillgänglig för allmänheten och tillfalla området för 
Traunspark.

Strukturplan (i orginal skala 1:2000)

Kaltehofe

Entenwerder Elbpark
Traunspark

Grönstråk
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Bebyggelsestruktur
Den föreslagna bebyggelsen har genom blandade bostads-
typologier möjlighet att erbjuda kvalitatva bostäder till 
olika målgrupper. 

(5) Radhus 
Familjevänliga radhus i tre våningar uppförs med privata 
trädgårdar som omsluter en halvprivat grönyta genom vil-
ken halvprivata stigar leder genom bostadsområdet. 
(6) Seniorboende 
I planen upprättas ett seniorboende med tillhörande 
vårdinrättningar för att öka möjligheterna för kvarboende 
inom området. Seniorboende med tillhörande verksam-
heter arrangeras runt gårdar av olika karaktär; halvöppen, 
sluten och öppen. 
(7) Studentbostäder
I västra delarna av Rothenburgsort, utmed B4:an föreslås 
studentbostäder. På grund av dess läge kan ett prisvärt 
boende erbjudas, något som är eft erfrågat bland studenter.  
studenter Alla lägenheter har tillgång till en lugn och grön 
innergård som erbjuder kvällssol.
(8) Kontorshotell
I angränsande läge till studentbostäderna föreslås kontors-
lokaler i varierade storlekar och hyrespriser i ett exponerat 
läge utmed B4:an.

(9) Skolbyggnader
Längs med den nord-sydliga axeln (Billhorner Deich) 
placeras nytillskott av skolbyggnader vilka har till syft e 
att förbinda skolans lek- och spelytor med idrottsplasten 
på motstående sida vilka förbinds i en generös tunnel. 
Byggnaderna bidrar till att skapa ett tydligare gaturum 
och kan medverka till att exponera skolans verksamhet, 
något som kan prägla området, med närliggande för-
skoleverksamhet och särskola, till ett utbildningscluster.
(10) Halvöppna gårdar i vattennära läge 
Bostadshus organiserade kring halvöppna gårdar före-
slås utmed vattenkanten med utblickar över Entenwerder 
Elbpark och Elbe. Den naturliga nivåskillnaden mellan 
Billwerder Neuer Deich och högvattenskyddsvallen 
utnyttjas till parkeringsmöjligheter under de halvöppna  
innergårdarna (se vidare kapitel 7.2)
(11) Bostadsbebyggelse på högvattenskyddsvallen 
Fabrikskomplexet erbjuds en ny lokalisering till indu-
striområdet norr om järnvägen och möjliggör därmed 
ett nytt bostadsområde i anslutning till högvattenskyddsvallen. 
Möjlighet fi nns för fotgängare att promenera på hög-
vattenskyddsvallen vilken integrerats med bostads-
kropparna. Fria siktlinjer från Billhorner Deich löper genom 
området med en pontonbrygga som målpunkt i vattnet (se 
vidare kapitel 7.2)

Svartplan över den befintliga bebyggelsestrukturen 
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(12) Familjärt boende i park
Traunspark erbjuder i dagsläget få rekreativa kvaliteter 
och har förlorat sin forna karaktär i och med anläggandet 
av vattenskyddsvallen som tar stora ytor i anspråk. Detta 
medför att parken erbjuder undermåligt solläge och svår-
utnyttjade ytor. Av denna anledning föreslår planen att 
parken bebyggs med fl erfamiljshus vilka angör högvatten-
skyddsvallen. Dessa förfogar inte över egna trädgår-
dar utan integreras i parken med ett minumum av 
anslutningsytor.

Trafik och kommunikationer
Strukturplanen föreslår fl er gång- och cykelstråk för en 
ökad tillgänglighet och förbättringar i trafi kmiljön medan 
pendeltågstationen föreslås få en stärkt roll som nod.

(13) Broförbindelse
Två järnvägsbroar tas ur bruk över Elbe mellan Hafen-
city och Rothenburgsorts västra delar vilket skapar en ny 
förbindelse mellan stadsdelarna.
(14) Broförbindelse
En gång- och cykelbro i enlighet med planen för Hafencity 
upprättas mellan Entenweder Elbpark och östra spetsen 
vid Elbbrücken. Med denna förbindelse kan fotgängare och 
cyklister på betydligt kortare tid och i en säkrare trafi kmiljö 

transportera sig genom det planerade grönstråket, 
Kirchenpauerkai, i södra delen av Hafencity mot inner
staden. Denna förbindelse kommer samtidigt att utgöra 
den felande länken i den europeiska cykel- och vandrar-
leden ”e5”.
(15) Västra infarten 
Den västra infarten B4:an förändras med en avstängning 
av infartsledens på- och avfarter. Detta föreslås då trafi k-
situationen tar stora arealer i anspråk samt för att minska 
trafi karbetet på Billhorner Röhrendamm. Tunneln under 
infartsleden breddas så att även fotgängare och cyklister 
kan nyttja denna. Målpunkten på den västra sidan av in-
fartsleden är Hafencity och innerstaden. 
(16) Transportstation
En ny kombinerad pendeltågsstation som ersätter den 
gamla pendeltågsstationen föreslås. Genom att koppla 
olika trafi kslag (buss, pendeltåg och taxi) till denna 
stärks funktionen som ett nod. Denna kombinerade 
station kommer i arbetet att vidare benämnas transport-
station. Till denna föreslås en pendelbuss, med hög tur-
täthet och eget körfält där så medges, förbinda transport-
stationen med stadsdelscentrumet och Hafencity vidare 
mot innerstaden

Svartplan över den föreslagna bebyggelsestrukturen 
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Handelsetablering och service
För att stärka den urbana kärnstrukturen föreslås att 
handels- och servicefunktioner samlas i centrumkvarteret. 
För mer utkrävande handel är områdena norr om järn-
vägen med rangerbangården och Billstrasse bättre lämpad.
För att bidra till turismnäringen i Rothenburgsort har delar av 
ön Kaltehofe föreslagits som en stadsnära campingplats. 

(17) Handel med ytkrävande varor
Längs med Billstrasse lokaliseras, likt i dagsläget, han-
del med föreslagen inriktning av outlet-karaktär.
Planen förslås en klarare strukturering där nybyggna-
tion eller tillbyggnader organiseras kring gårdar vilka 
fungerar som handelsytor. Gaturummet omstruktureras 
så att uppställningsplatser för fordon anordnas längs 
med gatan och tillgängligheten för fotgängare förbättras. 
(18) Stadsdelscentrum
En nyinterpretation av stadsdelscentrumet från 1950-
talet föreslås för att uppdatera anspråken och eft erfrågan 
för 2000-talet. Genom att förlägga marknadsplatsen till 
huvudgatan, Billhorner Röhrendamm, erhåller denna ett 
exponerat läge med torgkaraktär för fl exibelt utnyttjande. 
Kring denna föreslås byggnader för detaljhandel, kontor 
och bostäder. Till platsen ansluter den historiska axeln som 
ett grönstråk. Utmed denna erbjuds nya bostadsformer och 

service i form av bland annat seniorboende, sport- och 
kulturfaciliteter (se vidare kapitel 7.1) 
(19) Handelsstråk för fordonsförsäljning
Rangerbangården, där i dagsläget (2006) fordonshan-
del bedrivs, föreslås utgöra ett område för ett han-
delsstråk med fortsatt inriktning på fordonsförsäljning. 
Läget anses av författarna som mycket gynnsamt för handel 
i och med dess exponerade läge vid B4:an och transport-
stationen.
(20) Campingplats
Ön Kaltehofe söder om Rothenburgsort skulle, med sitt 
läge vid Elbe och närhet till innerstaden, kunna fungera 
som campingplats med rekreationsmöjligheter präglat 
av dess historia som vattenreningsanläggning (nyttjande 
av vattenreningsbassängerna). Enligt författarnas vet-
skap fi nns det i dagsläget (2006) inte någon mer centralt 
belägen campingplats i Hamburg. Campingens gäster 
skulle periodvis kunna utgöra ett viktigt stöd för handeln 
vid stadsdelscentrumet

Förslag till outlethandel utmed Billstrasse Möjligheter för en framtida innerstadsnära camping 
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7.  Planförslag - fördjupningsområden

Enligt det krav gällande examensarbete inom program-
met för fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola 
(bth) är det obligatoriskt att vid grupparbete (utöver den 
gemensamma delen) att utforma individuella delar för 
varje gruppdeltagare. Författarna har valt att utarbeta två 
individuella stadsbyggandsprojekt vars relevans för struktur-
planen anses, av författarna, vara hög. 

Fördjupningsområden
Författarna har valt att utveckla planer i anslutning 
till nord-sydaxeln, utifrån förutsättningarna för de för 
arbetet uppsatta målen (se sidan 3). Enligt stadsanalyserna 
(se kapitel 4) är den nord-syd orienterade axeln(Billhorner 
Deich – Ausschläger Elbdeich) underordnad den öst-
västliga (Billhorner Röhrendamm – Vierländer Damm). 
Den nord-syd orienterade axeln uppvisar i dagsläget (2006) 
delvis oklara målpunkter (se Lynchanalys) med en under-
målig tillgänglighet för kollektivtrafi ken. Vidare bidrar 
vattenverkets område, som för allmänheten inte är till-
gängligt, till ett isolerat och funktionsuppdelat gaturum. 
Trots dess ovannämnda brister anser författarna att axeln 
uppvisar utvecklingspotential med transportstationen 
(pendeltågstationen) i norr och möjligheten till vatten-
kontakt vid Elbe i söder. Därför har fördjupningsområdena 
förlagts utmed nord-sydaxeln.

 Urban intervention är titeln för fördjupnings-
området, utarbetat av Sara-Louise Bergkvist. Planområdet 
fokuserar på en nyinterpretation av  stadsdelscentrumet,  
som fortsättningsvis i arbetet benämns centrumkvarteret då 
projektet fokuserar på kvarteret som en helhet. Målet är 
att stärka centrumkvarterets betydelse som nod (se Lynch) 
och, genom en övergripande omgestaltning med nya 
funktioner och ett varierat bostadserbjudande, verka 
identitetsskapande för Rothenburgsort. 

Arbetet vattennära boende på vallen har utarbetats av 
David Sundström. Planförfattaren har tagit fasta på om-
rådet söder om stadsdelscentrumet som fungerar som 
verksamhetsområde och som delvis utnyttjas temporärt 
av andra funktioner. Markområdet i vattennära läge anses 
av författarna vara så högvärdigt att en omlokalisering av 
verksamheterna föreslagits. Den nygestaltade högvatten-
skyddsvall som löper utmed den södra vattenkanten 
föreslås integreras i stadsbilden och tjäna som bostads-
område i ett vattennära läge.

Vid en realisering av delområdena anser författarna att 
centrumkvarteret borde realiseras först. Denna skulle kun-
na bidra med viktigt underlag för handel och service och 
erbjuda bostäder. Delområdet vidhögvattenskyddsvallen 
skulle i huvudsak kunna erbjuda bostäder och utgöra ett 
ytterligare underlag för centrumkvarteret.

Individuellt behandlade fördjupningsområden

 urban intervention i 
centrumkvarteret

vattennära boende 
på vallen
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Utvecklingen av centrumkvarteret från år 1909 fram till år 1999

7.1  Fördjupningsområde � urban
       intervention i centrumkvarteret

Planförfattare: Sara-Louise Bergkvist

Centrumkvarteret är beläget mellan Billhorner Röhrendamm 
och Ausschläger Allée. Området upptar en yta av cirka fyra 
hektar. I arbetet har planförfattaren valt att även behandla 
den bebyggelse som är lokliserad söder om Stresowstrasse 
som en del av centrumkvarteret. Detta för att bearbeta 
kvarteret som en helhet och kunna anknyta till planförslaget 
utarbetat av David Sundström.

Problemställning
Centrumkvarteret uppvisar enligt Cullenanalysen (se kapitel 
4.4) ett introvert läge och har en svag koppling till huvudgatan, 
Billhorner Röhrendamm. Eft er intervjusamtal (se kapitel 
4.3) framkom att centrumkvarteret inte utgör någon viktig 
målpunkt för invånarna i Rothenburgsort. Förbindelsen 
med kollektivtrafi ken är begränsad. Busshållplats är lokaliserad 
utmed Billhorner Röhrendamm men en direkt förbindelse 
till centrumkvarteret saknas. Enligt intervjuerna (se Lynch) 
framkom att förbindelsen med pendeltågsstationen är för 
avlägsen och därför inte frekvent utnyttjas.

I centrumkvarteret återfi nns en historisk förbindelse till 
vattentornet som under 1970-80-talet byggdes om till en 
återvändsgata i anslutning till torget och en anslutande 
gångväg mot vattentornet. En nygestaltning av denna 
förbindelse skulle kunna återknyta stadsdelen med dess 
betydelse för vattenförsörjningen i Hamburg och verka 
identitetsskapande. 

Vid centrumkvarteret återfi nns ett hundratal lägen-
heter uppförda på 1950-talet varav delar under 1990-talet 
har genomgått omfattande renoveringsåtgärder. Flertalet 
lägenheter är i huvudsak 1-3 rums lägenheter fördelade 
på små lägenhetsytor (se kapitel 3.3) och inte anpassade 
för storfamiljer. Ett varierat bostadsbestånd skulle kunna 
attrahera nya målgrupper till stadsdelen.

Centrumkvarteret inrymmer relativt små, ofl exibla och 
omoderna butiklokaler som inte längre motsvarar dagens 
anspråk. Detta, i kombination med en förlust av invånare 
under 1990-talet och en ökad konkurrens från lågpriskedjor 
utmed Billhorner Röhrendamm, har lett till en avsaknad 
av kundunderlag för bibehållandet av viss service och har 
därför lett till en rad butiksnedläggningar.

Den öppna marknadsplatsen i centrumkvarteret utgörs 
av hårdgjorda ytor för parkeringsplatser och torghandel. 
Möjlighet att vistas på marknadsplatsen erbjuds i form 
av  uteserveringar. Sittmöjligheter, grönska och temporära 

1909 1949 1955

1988 19991968
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aktiviteter är underordnade centrumkvarterets funktionala 
ansats som därmed uppvisar kvalitativa brister i det off entliga 
rummet.

Syfte
- Att stärka centrumkvarteret som nod
- Att öka områdets identitet
- Att skapa ett varierat bostadsutbud för att möjliggöra 
   kvarboende, omfl yttning och nyinfl yttning
- Bidra till att öka handels- och servicenivån
- Bidra till skapandet av arbetsplatser
- Att kvalitativt förbättra det off entliga rummet

Metod och struktur
För att analysera centrumkvarteret och klargöra dess kvaliteter 
och brister samt visa på föreslagna planåtgärder har plan-
författaren strukturerat arbetet följande:
- Historik
- Inventering
- Morfologi
- Planförslag
- Sammanfattning genom en serial visionanalys

Historik
Under Rothenburgsorts glansdagar vid förra sekelskift et 

återfanns detaljhandeln i huvudsak längs huvudgatan 
Billhorner Röhrendamm som före andra världskriget 
var en av Hamburgs mest tätbebyggda gator och tjänade som 
fl anerstråk och huvudinköpsgata (Grüne Aussichten 
an der Elbe s. 23). I kvarteret öster om bostadsområdet 
Billhorner Röhrendamm (idag centrumkvarteret) återfanns 
tätbebyggd bostadsbebyggelse, i form av två triangulära 
kvarter med sluten kvartersbebyggelse, varigenom en gata 
ledde fram till vattentornet. På 1950-talet då planerna för 
återuppbyggnaden (Neue Stadt an der Elbe) upprättades 
tog arkitekterna Rechert, Landsmann och Koch fasta på en 
mer upplöst stadsstruktur och planerade för en centrum-
bildning som skulle främja gemenskapen eft er krigsåren.
Centrumbildningen, som eft er andra världskriget näst 
intill totalförstördes, erhöll en ny bebyggelsestruktur 
präglad av 1950-talets arkitektur med småskalig bebyggelse 
för handel och tvärställda lamellhus för bostadsändamål 
(Grüne Aussichten an der Elbe).

Inventering

Grönstruktur
Vid entrésituationen till centrumkvarteret återfi nns ett 
antal solitärträd vilka också återfi nns på de privata gårdar 
som vetter mot marknadsplatsen. Den halvprivata park-

Funktioner i centrumkvarteret (utan skala)

lekplats

vattenverk

marknadsplats

grönstråk

offentliga inrättningar

handel och restauranger

industri

bostäder

grönstruktur
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marken i den nordöstra delen fungerar som öppna gårdar 
mellan lamellhusen och i anslutning till dessa återfi nns en 
lekplats. Den historiska axeln som förlöper i nordväst-syd-
östlig riktning avgränsar således bostadsbebyggelsen norr 
om denna från området söder om denna, med bunkern 
och seniorboendet, samtidigt som förbinder centrumkvarteret 
med vattenverket och gatan Billhorner Deich. 

Bebyggelsestruktur
Gemensamt för all bebyggelse i centrumkvarteret är att den 
uppfördes under slutet av 1950-talet genom återuppbygg-
nadsprogrammet Neue Stadt an der Elbe. 

Lamellhusen på parkmark tillhör den grupp bostadsbe-
byggelse som genomgått renoveringsåtgärder medan större 
delen av den övriga bebyggelsen är i behov av renovering.

Bebyggelsen närmast marknadsplatsen uppvisar, del-
vis återuppbyggnation av den i kriget förstörda slutna 
kvartersstrukturen utmed Billhorner Röhrendamm om, 
bostadshus i fyra till fem våningar. Denna struktur övergår 
till bostadsbebyggelse i fristående tvärställda lamellhus på 
parkmark vilka uppfördes samtidigt med bostadskvarteret 
Billhorner Röhrendamm (Grüne Aussichten an der Elbe). 

I kvarterets mitt återfi nns ett antal mindre glaspaviljonger. 
Dessa inrymmer föreningsverksamheter och en restaurang.

Ett markant höghus uppfört i nio våningar i områdets 

centrala del inrymmer seniorboende med diverse handel 
och service i entréplan. 

En storskalig byggnad som tidigare inrymde stadsdelens 
biograf har omvandlats till en lokal för auktionshandel. 

I kvarterets sydöstra del återfi nns en bunker vars funktion i 
dagsläget (2006) inte kunnat fastställas. 

Aff ärslokaler kombinerade med bostadsenheter på andra 
våningen återfi nns mellan Lindleystrasse och marknadsplatsen. 

I de södra delarna av kvarteret längsmed Stresowstras-
se är bebyggelsen präglad av fristående lamellhus liknande 
den som återfi nns på vid marknadsplatsen. Två av dessa 
lamellhus har av planförfattaren valt att omfattats av plan-
förslaget.

Huvuddelen av bebyggelsen är uppförd med tegel 
som fasadmaterial och generellt gäller att de byggnader 
som genomgått en renovering, har blivit utrustade med 
tilläggsisolerade och i samband med detta erhållit en ljus 
putsbeklädnad. 

I huvudsak har all bebyggelse platta tak av plåt medan 
undantaget utgörs av den kvarterskantade bebyggelsen 
som med återuppbyggnaden eft erliknar den bebyggelse 
som återfanns innan förstörelsen från andra världskriget 
och har således sadeltak.

Femtiotalsbebyggelse Lekplats Vattentornet

TorghandelBunker med bollplan
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Trafi k och kommunikationer
Centrumkvarteret är tillgängligt med buss (linje 120, 
124). Närmaste busshållplats ligger utmed huvudgatan 
Billhorner Röhrendamm med cirka 75 meters avstånd 
till marknadsplatsen. Från centrumkvarteret till pendel-
tågstationen är det cirka tio minuters gångavstånd. Par-
keringsmöjligheter fi nns på marknadsplatsen, utmed 
Lindleystrasse och Billhorner Röhrendamm. 

Handel och service 
Centrumkvarteret erbjuder i dagsläget (2006); ett bageri
/café, en kiosk, en frukthandel, en bank (Haspa), 
ett apotek och två restauranger. Torghandel erbjuds ett 
par dagar i veckan. Seniorboendet arrangerar träff ar för 
seniorer.

Aktuella planer 
Inom ramen för kvartersutvecklingen 1996 (Quartiersent-
wicklung) befattade sig stadsdelsnämnden Hamburg Mit-
te, vilken Rothenburgsort tillhör, med problemet gällande 
nedläggandet av handels och- serviceutbudet runt mark-
nadsplatsen. Detta berodde delvis på handelns föråldrade 
utbud och de begränsade butiksytorna som i storlek och 
planlösning inte längre motsvarade eft erfrågan. Samtidigt 
öppnade utmed Billhorner Röhrendamm tre lågprislivs-

2003-års förslag till centrumbebyggelse från NHL (Schöne Aussichten an der Elbe)

1997-års förslag till centrumbebyggelse från Leon Wohlhage-Wernik (Stadtviertel in Bewegung))

medelskedjor som skapade en svår konkurrenssituation för 
den befi ntliga livsmedelshandeln. Därför såg Bremische 
Gesellschaft , vilka ansvarade för kvartersutvecklingen, det 
som sin uppgift  att agera för att inte centrumbildningen 
med handel och service skulle komma att försvinna helt 
från Rothenburgsort. 

År 1997 utlystesen öppenarkitekturtävling ut för 
omgestaltning av centrumkvarteret. Dock kom aldrig
det vinnande förslaget från arkitektkontoret Leon-
Wohlhage-Wernik att realiseras. Ooenighet bland 
fastighetsägare och överdrivna vinstförväntningar 
gällande fastighetsutvecklingen stod som hinder för den 
fortsatta utvecklingen av centrumkvarteret och först år 
2003 kom man fram till ett nytt försök med en annan 
projektutvecklare, NHL (Schöne Aussichten an der Elbe).

Fastighetsägarna kom att enas om planen från NHL 
som bland annat innebar en nygestaltning av den historiska 
axeln mot vattentornet i form av ett grönstråk, nyskapande 
av detaljhandelslokaler och ca 200 nya bostadslägenheter.
Byggstart var planerat till våren 2006 men i skrivande stund 
(sommaren 2006) har ännu ingen byggnation påbörjats. 
Enligt stadsdelsarkitekten Rolf Königshausen handlar det 
förmodligen om ett förlorat intresse hos investerarna som 
dragit sig tillbaka 
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Planförfattarens kommentar 
Planen som Leon Wohlhage-Wernik vann med år 1997 
föreslår två triangelformade kvarter. Från byggnadernas 
form är det inte att utgå från att handel är lämplig då det 
introverta läget snarare förstärks än förbättras. Ett intressant 
innehåll i planen är den historiska axeln som planförfattarna
återaktiverat genom en rad sport- och lekmöjligheter.

Den plan som genom NHL togs fram ser framförallt 
till förändringar gällande arkitekturen, vilken i det aktuella 
fallet har sina rötter i 1950-talets arkitektur och föreslår 
enligt författarens mening ingen förbättring för platsen som 
tycks erhålla ett lika introvert läge som i dagens situation. 
För att skapa nya attraktiva säljlägen menar planförfattaren
att det är nödvändigt med kopplingar till huvudstråket 
Billhorner Röhrendamm. Vidare förtjänar stadsrummet att 
bli generösare till sin yta och form än den ”återvändsgränd” 
som föreslås i NHLs planförslag. En axel i form av grönska 
med aktiviteter och funktioner kan ytterligare bidra till att 
höja stadsmiljöns kvalitet vid centrumkvarteret.

Pictogramanalys av nuläges situation till vänster och planförslag till höger: 
(1) Riktningar och flöden, (2) Lokalisering marknadsplatsen, (3) Entré-
situationer

1 

2 

3
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Tyngdpunkt
- Nygestaltning av en rumsskapande marknadsplats som 
ska skapa förutsättningar för varierade temporära aktivite-
ter och främja en förbindelse till vattentornet.  
-Omgestaltning av ett grönstråk i den historiska axeln för 
att anknyta till vattentornets betydelse som landmark (se 
kapitel 4.4) för stadsdelen. 
-Ett gent gång och cykelvägsystem för förbättrade 
kommunikationer med angränsande kvarter.
-En ny busshållplats i direkt anslutning till centrumkvarte-
ret för förbättrad tillgänglighet.
-Skapandet av prisvärda bostäder för olika målgrupper, ex-
empelvis; seniorer, familjer och studenter.
-Skapandet av lokaler för service och- handelsetableringar 
med fl exibla planlösningar och storlekar.
-Skapandet av lokaler för kontorsmöjligheter, exempelvis 
kontorshotell.

Etappindelning
Planförslaget utgår från en etappindelning där den första 
delen inom en snar framtid skulle kunna realiseras och 
den andra delen (mer investeringskrävande) i ett senare 
skede.

Planbeskrivning  
(1) Ett torg föreslås utgöra huvudentrén till centrum

kvarteret från huvudgatan Billhorner Röhrendamm 
som genom en inramning av byggnader, vilka omsluter 
platsen, verkar rumsbildande. Torget ska sörja för fria sikt-
förbindelser genom den historiska axeln mot vattentornet. 

(2) En högre solitärbyggnad vid torget föreslås som 
motpol till vattentornet och tydliggör tyngdpunkten för 
platsen som görs synlig från korsningen Billhorner Röhren-
damm-Vierländer Damm och Billhorner Deich (se sidan
49).Byggnaden kan i de första våningsplanen kunna erbjuda
 lokaliteter för kontor men även någon off entlig verksamhet 
och i de övre våningsplanen erbjuda högvärdiga bostäder.

(3) Genom tre utskjutande kubaturer ovanpå den 
omslutande föreslagna bebyggelsen ska platsens form
och funktion som torg stärkas. Dessa kuber för
maisonettlägenheter har hämtat sin inspiration i 
1950-talets arkitektur som i dagsläget (2006) präglar
torget. Byggnaderna kring det nya torget omsluter
inte bara torget utan även centrumkvarteret mot 
Lindelystrasse och Billhorner Röhrendamm för att skapa 
en ”lugn mitt” från trafi kbuller och verka rumsbildande. 

(4) Byggnaderna utmed torget, det så kallade
centrumhuset, erbjuder i entréplan och på första våningen,
lokaler för;  detaljhandel, serviceinrättningar och kontor.

0 25 50 100 m
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Planförslag (i original 1:1000)
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Föreslagna funktioner är livsmedelsbutik, optiker, läkar-
praktik, arbetsförmedling, kontorshotell, postkontor, bank, 
restaurang och mindre boutiquer. Våningsplanen ovan 
dessa föreslås utnyttjas för bostäder. Samtliga entréer vän-
der sig åt torget och bidrar till att beleva platsen

(5) Den historiska axeln föreslås koppla samman det 
föreslagna torget med vattentornet. Axeln fungerar som 
promenadstråk och är genom skillnader i markbehandling
att skilja från omgränsande off entliga och- halvprivataytor. 
Stråket föreslås erbjuda möjligheter till rekreation och 
aktiviteter i dess direkta närhet och ska verka för att åter-
beleva centrumkvartert. Stråket fortsätter över Billhor-
ner Deich och ansluter till vattentronet och Traunspark. 
En mer detaljerad utarbetning av det historiska stråket har 
valt att inte tas med i arbetet då arbetet inriktats på stads-
byggnaden.

Då samtliga lamellhus under 2000-talet genomgått om-
fattande renovering är det inte tänkbart att dessa i ett första 
skede rivs. Dessa föreslås istället att i en första etapp bevaras
och integreras i den nya föreslagna bebyggelsen. De halv-
öppna innergårdarna skulle på så sätt få ett mer skyddat 
läge genom att en rad bostäder placeras utmed Billhorner 
Röhrendamm och på så sätt bidrar till en mer halvprivat 
karaktär (se kapitel 4.5). 

(6) I en andra etapp är en rivning av bebyggelsen föres-

lagen för att möjliggöra radhus med egna trädgårdar för i 
synnerhet familjer. 

(7) Utmed Billhorner Deich föreslås en halvöppen 
struktur som tillvaratar siktlinjer mot vattenverkets par-
kliknande område och erbjuder trädgårdar, takträdgårdar 
och loft gångar för boende i olika prisklasser. 

(8) De lamellhus i planområdets södra del föreslås även 
dem att bevaras i en första etapp och för att i en andra etapp 
möjliggöra stadsvillor med egna balkonger och knyta an 
centrumkvarteret till söderomliggande planområde.

(9) Den befi ntliga bunkern har i planen tagits till vara 
som en samlingspunkt för ungdomar där olika kultur- 
och musikevenemang kan tänkas äga rum. En fassadsida 
skulle kunna fungera som klättervägg för att åskådliggöra 
aktiviteterna mot det genomgående stråket. För att tydligt 
signalera bunkerns nya funktion föreslås en nybyggd del 
parasitera byggnaden.  

(10) För att stärka aktiviteterna för ungdomar knyts en 
ny sporthall till musik- och kulturbunkern. Dess aktiviteter 
föreslås sträcka sig utanför byggnaden och inta delar av det  
genomgående stråket som på så sätt belevs. 

(11) För seniorboendet föreslås en ny glasfasad åt norr 
bakom vilken lofgångarna ansluter lägenheterna över ge-
nerösa balkonger för att skapa halvprivata övergångar som 
främjar den sociala kontakten i seniorboendet.

Nulägessituation Etappindelning i ett andra skedeEtappindelning i ett första skede
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(12) Stadsradhus med privata trädgårdar, terasser och 
balkonger är samlade kring en innergård som är en över-
byggdad i form av ett perforerat trädeck . Under trädecket 
fi nns parkeringsplaster för boende och kunder till centrum-
kvarteret. 

Lägenhetsfördelning
Planförslagets totala markyta uppgår till cirka 40000 
m2 det vill säga 4 hektar. Det totala antalet lägenheter 
uppgår till cirka 280 st eft er en realisering av en andra 
etapp. Utöver bostadslägenheterna tillkommer butiks-
lokaler i centrumhusets entréplan och kontorslokaler
på första våningen i varierade storlekar med möjligheter 
att slå samman enheter. (Se motstående sida för lägenhets-
fördelning)

0 25 50 100 mEntréplan (i original 1:500)
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Antal
byggnader Typ Våningsantal Antal

lägenheter Lägenhetstorlekar och fördelning

3 Stadsvillor III+I 63 6st 1rok, 12st 2rok, 9st 3rok

1 Seniorboende IX 40 2 rok

1 Stadsradhus A III 6 140m2

1 Stadsradhus B III 6 120 m2

2 Lägenheter IIII 90 20st 1 rok, 30st 2 rok, 
34st 3 rok, 10st 4 rok

1 Lägenheter och Maisonettlgh II+II 32 16st 2 rok (53m2), 16st 3rok (73 m2)

2 Radhus och Maisonettlgh II 24 3st 3rok (77m2), 9st 3,5 rok (80-87m2), 
12st 2-3 rok (77m2)

1 Centrumhus IIII    20 3-4 rok (80-100m2+)

En solitärbyggnad markerar centrumkvarterets tyngdpunkt, torget, 
från korsningen Billhorner Deich och Billhorner Röhrendamm

Blick i nord-sydaxeln Billhorner Deich från korsningen med Billhorner 
Röhrendamm
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Sammanfattning genom en serial visionanalys
För att återknyta planförslaget till serial visionanalysen  
(se kapitel 4.4) får Gordon Cullens analysmetod samman-
fatta de rumsliga förändringarna som föreslagits genom 
centrumkvarteret med en fortsättning från Billhorner Röh-
rendamm i den historiska axeln, enligt sekvensstråk B.

(1) Perspektivet visar hur centrumkvarteret skulle kunna
uppfattas från Billhorner Röhrendamm. Centrumhuset 
som omsluter torget skapar en inhägnad, ett enclosure enligt
Cullen.

(2) Situationen åskådliggör den föreslagna entré-
situationen från Billhorner Röhrendamm. Genom att torget
ryckts fram till gatan har den ett mer exponerat läge som 
skyltar med sin verksamhet. Ett torg har härmed goda för-
utsättningar för att ett fl öde ska uppstå av förbipasserande 
(passivitet) och anspråkstagare (aktivitet). Detta benämner 
Cullen, viscosity.

(3) I övergången från det urbana torget till trädgårdarna
genom den historiska axeln blir vattentornet tydligt som land-
märkerk (landmark) i bakgrunden. Med en siktförbindelse

Fågelperspektiv från vattentornet över den historiska axeln

1 2
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till vattentornet kan betraktaren först och främst varsebli 
tornet och enkelt avgöra sin position i förhållande till denna
enligt Cullens here and there (här och där).

(4) Med utgångspunkt från innergårdarna i den historiska 
axeln står betraktaren exponerad, (exposure) i trädgårds-
landskapet och blir med ens medveten om den fria rums-
bildningen i förhållande till sekvens (2) i vilken rumsbild-
ningen är sluten för att skapa tydliga rumsavdelare..

Trädgårdsfröjd

3 4
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7.2 Fördjupning � vattennära boende på 
vallen

Planförfattare: David Sundström

Syfte
Fördjupningsområdet har utformats i enighet med exa-
mensarbetets övergripande mål. (s. 3) Detta tar sitt uttryck i 
planförslaget genom att bland annat följande faktorer har på-
verkat författaren i arbetet med planförslagets utformning.
Dessa faktorer är:

- Att stärka stadsdelens identitet genom att erbjuda 
en sammanhållen bebyggelse och nyttjande av på 
platsen intressanta planförutsättningar (exempelvis 
det vattennära läget och vattenskyddsvallen) 
- Att verka för sammanhållna kommunikations-
stråk, ökad status av den nord-sydliga axeln samt 
nya förbindelser med närområdet.
- Att skapa nya bostadstypologier för att attrahera 
nya målgrupper (barnfamiljer, enpersonhushåll  
m.fl .) samt att möjliggöra kvarboende inom områ-
det.
- Att öka andelen privat mark och att samtidigt 

skapa off entliga ytor för kontakt mellan invånarna, 
vilket stärker den sociala integrationen (Newman, 
s. 25)

- Att skapa möjligheterna för arbetstillfällen inom Rothen-
burgsort genom att möjliggöra för nya verksamhe-
ter att etablera sig inom området.

Metod
Följande metoder har legat till grund för arbetet med för-
djupningsområdet:
- Historiskanalys (Analys av äldre kartor, foton och orto-

foton)
- Inventering
- Serial visionanalys 

Läge/yta
Fördjupningsområdet omfattar en yta vilken uppgår till 
cirka 9,5 hektar och sträcker sig från Elbbrücken i väster till 
Traunspark i öster. Områdets betraktas som ett samman-
hängande område men av praktiska skäl har fördjupnings-
området separerats i en västlig och en östlig del. I norr av-
gränsas området av gatan Billwerder Neuer Deich, i väster av 
hotellkomplexet, i söder av Elbe och Entenwerder Elbpark 
samt i öster av gatan Ausschläger Elbdeich.

Planförslag (i original 1:1000)
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Planförutsättningar
Planförfattaren anser att fördjupningsområdets fysiska 
kvaliteter gör det lämplig för byggnation. Dessa kvaliteter 
grundar sig bland annat i att området ligger i söderläge 
nära vatten och i direkt anslutning till centrumbildningen. 
I områdets absoluta närhet fi nns därmed möjligheter till 
konsumtion, kollektivtrafi kanslutningar och större grön- 
och vattenytor.

Kostnadskrävande markberedningsprojekt som till 
exempel högvattenskyddsvallen, är redan genomförd och 
framtida markberedning/marksanering bör kunna hållas
till ett minimum. Högvattenskyddsvallens uppförande 
medförde dock få förbättringar för stadsdelens fysiska miljö.
Ett exempel på detta är Traunspark vilken på grund av 
högvattenskyddsvallen kom att hamna i en sänka med en 
sydlig sluttning vilken försvårade möjligheten till vatten-
kontakt. 

Planproblematik
Området är beträff at av störande vägbuller från väg B4 
samt det faktum att högvattenskyddsvallen verkar som en 
barriär (se kapitel 4.1)

Historik
Mellan Entenwerder Elbpark och fördjupningsområdet 

fi nns en vattenkanal benämnd Haken. Denna använ-
des ursprungligen för lastning och lossning från fartyg. 
Hakens storlek och form har förändrats fl ertalet gånger 
under de senaste hundra åren (se palimpsets sidan 7). 

Norr om fördjupningsområdet löper gatan Billwerder 
Neuer Deich, längs med denna gata är en äldre högvatten-
skyddsvall uppförd.

År 1997 invigdes Entenwerder Elbpark. Studier av 
ortofoton tagna omkring 1990-talets början visar att om-
rådet vid denna tidpunkt var bevuxet med vegetation och 
denna var överlag undermåligt underhållen. I den östra 
delen av parkområdet befann sig en uppställningsplats för 
husvagnar (Rothenburgsort Veddel im Wandel).

Inventering
Området består i dagsläget till stor del av ”icke planerade 
ytor”. Dessa ytor utmärker sig genom att vara undermåligt
skötta och sakna någon praktisk eller estetisk funktion. 
Marken tillhörande planområdet bedömer författaren vara 
ineff ektivt utnyttjad och exploateringstalet är i dagsläget 
(2006) lågt. Genom fördjupningsområdet löper inga sam-
manhängande grönstråk. Den enda större identifi erade 
strukturen är högvattenskyddsvallen med sitt promenad- 
och cykelstråk. Denna struktur, vilken löper längs med 
Haken, är den enda riktningsbestämmande faktorn inom 

Äldre lagerhallar Golfanläggning som temporär funktion Angränsande hotellkomplex
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planområdet och som ett resultat av detta har även plan-
förslaget för fördjupningsområdet utvecklats i enighet med 
denna öst-västliga axel. 

Inom fördjupningsområdet fi nns i dagsläget (2006) ett 
större hotellkomplex, en lägre (två våningar) kontors-bygg-
nad, en driving range och ett fem våningar högt kontors-
hus uppfört i tegel från mellankrigstiden.

Inom det östra planområdet fi nns på en inhägnad yta 
fl era fabriksbyggnader, vilka nyttjas av Siemenskoncernen. 

Utmed fördjupningsområdets södra del löper hög-
vattenskyddsvallen och söder om denna fi nns Entenwer-
der Elbpark. Från området kring hotellkomplexet  löper en 
gångbro över Haken som förbinder de västra delarna av 
Rothenburgsort med parken.

Aktuella planer
För området vid Haken har en plan upprättats gällande 
kontorshusen ”Elb Parc Offi  ce” av arkitekturkontoret KHD. 
Czerner. Projektet skulle vara genomfört 2004 men i dags-
läget (2006) har ännu ingen byggnation eller ens markför-
beredelse påbörjats (Architektur & Wirtschaft ) 

Planförslag 
Grundtanken med planförslaget är att nyttja de för områ-
det utmärkande karaktärerna. Enligt de på fördjupnings-

området applicerade analyserna utmärker sig högvatten-
skyddsvallen och den påtagliga öst-västliga axeln som de 
för fördjupningsområdet mest signifi kanta karaktärerna. 
Planförslaget har således utvecklats kring dessa som cen-
trala karaktärsskapande faktorer.

Högvattenskyddsvallen har enligt författaren blivit en 
negativ barriär inom stadsdelen då den bitvis minskat eller
totalt eliminerat vattenkontakten. Fokus för fördjup-
ningsområdet har således varit att integrera vallen med 
bebyggelsen. Det östra planområdet har av denna 
anledning behandlats något utförligare då möjligheterna 
här att utforma högvattenskyddsvallen är större. 

Rothenburgsort uppvisar andra förutsättningar än 
närliggande Hafencity och det är inte realistiskt, eller 
nödvändigtvis önskvärt att stadsdelen utvecklas i liknande
riktning som en stadsdel för den kreativa klassen 
(defi nition Florida). I planförslaget föreslås ett nyttjande 
av ett begränsat antal bostadsmodulenheter för att till viss 
del pressa bostadskostnaderna. Variation skapas genom 
förskjutningar och terrasseringar, dessa skapas i sin tur 
genom utsparning av modulenheter inom bostads-
kroppen. Genom exempelvis sammanslagning eller av-
yttring av modulenheter kan kvarboende främjas även om 
livssituationen ändras. Ett mer varierat bostadsutbud skulle 
kunna främjas genom olika former av trapplösningar inom 

Föreslagen byggnation Elb Parc Office (Architektur & Wirtschaft)
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bostaden för att möjliggöra etagevåningar. 

Etappindelning
Innan utbyggnaden av delområde väst och öst påbörjas är det 
viktigt att säkerställa serviceutbud och kommunikationer
genom att färdigställa centrumbildningens ombyggnation 
(se kap. 7.1)

Gällande fördjupningsområdet är den mest fördelaktiga
utvecklingen att det västra delområdet med sin stora andel 
icke planerade ytor realiseras i ett första skede. Detta område
uppvisar i dagsläget (2006) en lägre grad av nyttjande och 
troligtvis kräver delområdet minimal markbehandling. 

Siemensfabriken skulle kunna fi nnas kvar inom del-
område öst och fl yttas i ett senare skede när delområde 
öst väl bebyggs. Inom delområde öst föreslås att kontors
byggnaderna vilka integreras med vattenskyddsvallen 
realiseras i ett tidigt skede gällande det östra delområdets 
utbyggnad. Området kan däreft er växa i nordlig riktning  
mot centrumbildningen.

Delområde väst
Yta 52400m2

Bruttoyta: 32200m2

Exploatering=0.59

Planbeskrivning
Inom det västra delområdet uppförs fl erbostadshus inne-
hållandes ungefär 300 st. lägenheter beroende på modu-
lutnyttjande. Merparten av dessa bostadshus arrangeras 
runt en halvprivat gård. Dessa gårdar är gräsbeklädda och 
disponeras gemensamt av de boende i de kringliggande 
husen. Ytans halvprivata karaktär stärks genom att den 
höjs 1,20 meter över promenadstråket på högvattenskydds-
vallen så att fotgängare från denna har delvis insyn på går-
den, men befi nner sig på en lägre fysisk nivå. (se sektion 
A-A) Privata ytor fi nns inom delområde väst endast att fi nna 
i form av takterrasser eller balkonger och inte på marknivå.
Längs med promenadstråket på högvattenskyddsvallen an-
ordnas trappor vilka medger att fotgängare kan få vatten-

Plan delområde öst (i original 1:500)

Längssektion B-B



57

Planförslag - fördjupningsområden

kontakt. Österut i Haken anornas en bred trappa ner mot 
vattenytan där fl anörer erbjuds kvällssol och där fl ertalet 
sittmöjligheter erbjuds. Denna kombinerade trappa och 
ramp utjämnar och förbinder det i byggnaderna integre-
rade promenadstråket med vattnet, Entenwerder Elbpark 
och promenadstråket på högvattenskyddsvallen med var-
andra. Här sker det enda egentligt större markberedningen 
inom fördjupningsområdet.

Det från norr anslutande grönstråket leds genom plan-
området vilket medger att fotgängare kan fortsätta över 
Haken på den befi ntliga gångbron vidare genom Elbpark 
Entenwerder. Mellan parken skapas en ny förbindelse vi-
dare mot Hafencity och innerstaden i form av en gångbro.

Delområde öst
Yta: 42600m2

Bruttoyta: 27400 m2

Exploatering=0,65

Planbeskrivning
Siemensfabriken omlokaliseras till industriområdet norr 
om spårområdet och på platsen uppförs ett bostadshus i 
två till fem våningar, uppbyggda av moduler som mäter 
6x10m. Beroende på modulutnyttjande uppgår lägen-
hetsantalet till drygt 350 st. Kalkylerat är att varje hushåll 
(bostadsenhet) består av två. personer, detta gör att delom-
rådets invånarantal uppgår till drygt 700st. invånare.

Bebyggelsens placering inom det östra delområdet är 
organiserad eft er två genomgående axlar. Den väst-östliga 
är en direkt förlängning av den västliga vattenskyddsvallen
och löper genom bebyggelsen och når sin ändpunkt i en 
fem våningar hög byggnad. Den nord-sydliga axeln är 
en förlängning av Billhorner Deich och löper genom en 
öppningsbar sluss, genom vattenskyddsvallen och tar sitt 
avslut i en pontonbrygga placerad i Elbe. Ifrån bryggans läge 
erbjuds fri sikt l in mot innerstaden. Denna pontonbrygga 
bör planeras så att dess funktion som målpunkt stärks. En 
föreslagen funktion är att den äldre restaurangen vilken 

Modulprincip Axonometri över den föreslagna bebyggelsen i delområde öst

Tvärsektion A-A
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är placerad i Elbpark Entenwerder nyttjar denna brygga 
som servering under sommarmånaderna. Eventuellt skulle 
pontonbryggan även kunna användas som angörningsplats 
för båtar under kortare tid. Då pontonbryggan befi nner sig 
utanför avgränsningen för fördjupningsområdet har dess 
funktion inte utförligare fastställts och av denna anledning 
redovisas den inte utförligare i kapitlets avslutande serial 
visionanalys

Grönytan mellan husen utgörs på drygt halva delområdets 
totala friyta av privata trädgårdar (mörkt grönt markerade 
i plan). Övriga ytor är av halvprivat karaktär och dispo-
neras fritt av de boende inom området. Några ytterligare 
faciliteter likt exempelvis en lekplats har inte planerats in 
i området av den anledning att Traunspark redan i dagslä-
get (2006) innehar mycket goda sådana faciliteter. Även det 
föreslagna aktivitetstråket mellan centrumbildningen och 
Traunspark erbjuder invånarna i delområdet goda möj-
ligheter till rekreation samt det faktum att  Entenwerder 
Elbpark med sina stora friytor är belägen i direkt anslut-
ning till delområdet. Den stora variationen av aktivitet och 
rekreation i delområdets direkta anslutning har resulterat 
i att planförfattaren valt att utforma de halvprivata ytorna 
inom området endast som ytor vars funktion är att erbjuda 
kortare rekreation i direkt anslutning till den egna bostaden

De privata trädgårdarna disponeras fritt av den lägenhets-
innehavare som besitter nyttjanderätt av marken (trädgår-
den). Denna nyttjanderätt tillhör i majoriteten av fallen de 
lägenheter som befi nner sig på första plan i direkt anslut-
ning till trädgården. Exempel fi nns dock i planen på där 
fl erbostadshus delar på en trädgård vilken inte är tillgäng-
lig för utomstående. Av denna anledning har även dessa 
ytor markerats som privata i planförslaget. 

Markbehandlingen utgörs till största delen av betongplat-
tor med varierad ytbehandling beroende på placering. 
På högvattenskyddsvallen används betongplattor med en 
grövre yta för ökad friktion. På gångarna inom området 
används en slätare variant. 

Merparten av parkeringsbehovet löses inom delområdet 
och direkt under bebyggelsen på vattenskyddsvallen.
Totalt erbjuds det inom det östra delområdet 240 st. upp-
ställningsplatser för motorfordon. Enligt de tillhanda-
hållna statistiska uppgift erna gällande Rothenburgsort (se 
s. 13) fi nns det i stadsdelen 2323 st. bilar registrerade på 
ägare skrivna i stadsdelen. 

Av områdets 8181 st. invånare äger således i dagsläget 
28 % av invånarna en bil (alla åldersgrupper inkludera-
de). I planförslaget för det östra delområdet fi nns 240 st. 

Trapplösning vid Hakens östra del
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parkeringsplatser, vilka disponeras 700 st. personer. Detta 
ger en situation där 34 % av de boende har möjlighet till 
parkering inom området.  Detta medger att 2/3 av hus-
hållen har tillgång till parkering inom bostadens direkta 
närhet.

Med tanke på strukturplanens syft e att stärka 
kollektivtrafi ken samt det faktum att parkeringssituatio-
nen i planförslaget medger ett sex procentenheter större
bilinnehav än de i arbetet redovisade statistiska uppgift erna 
för Rothenburgsort, anser planförfattaren denna dispone-
ringsgrad för fördjupningsområdet vara fullt tillräcklig.

Serial vision analys
Analysen beskriver en promenad till fots genom det före-
slagna bostadsområdet. Betraktaren rör sig från norr till 
söder och redogörelsen för de intryck, vilka möter fot-
gängaren beskrivits eft er de begrepp som Gordon Cullen 
utvecklat sin stadsanalysmetod kring (se kapitel 4.4).

(1) Entrén till området har utformats så att fotgängaren
leds vidare i en nord-sydlig förlängning av Billhorner Deich. 
I områdets nordligaste punkt återfi nns en halvcirkulär
yta omgiven av en lägre mur vilken erbjuder sittmöjligheter.
Redan vid denna punkt ser fotgängaren öppningen i vatten-
skyddsvallen vilken bildar en focal point. Betraktaren har 

denna öppning inom synfältet under hela sin rörelse längs-
med det nord-sydliga stråket. För att ytterligare markera 
områdets entré har en tre våningar hög kubistisk byggnad 
placerats till höger om gångstråket. Denna byggnad skapar 
tillsammans med en tätare trädvegetation ett avgränsat och 
väl defi nierat rum (enclosure).

(2) Vegetationen upphör sedermera och ersätts av den 
första längre byggnadskroppen på betraktarens vänstra 
sida. På den högra sidan fi nns en sluttande yta med glesare
vegetation. Denna yta erbjuder med sin förhöjda kant
sekundära sittplatser och bildar en avskärmning mot 
parkeringsplatserna på vallens västra sida. Vallens högsta 
punkt befi nner sig 1.20 meter över marken vilket medför 
att en person av normallängd kan överblicka vallen vilket 
gör att förbipasserande kan ha överblick och kontroll över 
de parkerade motorfordonen på vallens västra sida.

(3) Situationen i bild tre visar på en liknande den i bild 
två. Här är situationen nära på identisk, fast spegelvänd. 
Rummet defi nieras här av en huskropp placerad på 
betraktarens högra sida och en trädplantering på 
betraktarens vänstra. Byggnaden är till sitt uppförande 
identisk med den i bild två, undantaget är att trädgårdarna 
erbjuds kvällssol istället för morgonsol och att den väst-öst-

Kontorsbebyggelse utmed högvattenskyddsvallen med underliggande parkering
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liga axeln skär igenom byggnadskroppen. Byggnadens loft -
gångar är två meter breda vilket medger att de boende kan 
uppehålla sig på bägge sidor om huskroppen även längre 
tider, allt eft er solens orientering. Loft gångarna skyddar 
även fotgängare under perioder av nederbörd. I mitten av 
huskroppen skär den väst-östliga axeln genom området 
och om betraktaren väljer att vika av åt höger erbjuds en 
ny focal point i och med trappan upp mot vattenskydds-
vallen i väster. En tät rad med träd defi nierar rummets 
östra kant.

(4) I bild fyra har fotgängaren nått slutet på bostadsom-

rådet. Betraktaren upplever vad Cullen benämner för 
anticipation, dvs. att betraktaren anar, utan att veta exakt 
vad som befi nner sig på högvattenskyddsvallens södra sida. 
Det annalkande bytet av område och rum är här mycket 
påtagligt i och med öppningen i vattenskyddsvallen Spåren 
i marken, vilka behövs för att kunna tillsluta vallen med en 
port i risk av högvatten markerar en tydlig gräns mellan 
utanför och innanför (Here och Th ere).
Väljer fotgängaren att gå igenom slussen och äntra 
Entenwerder Elbpark  i riktning mot pontonbryggan, kommer
rummets väggar att falla och ett öppet fält kommer att bre-
da ut sig för denne. Stråkets enhetliga markbeläggning och 

Serial vision plan, nord-sydaxeln Rumslighet på högvattenskyddsvallen

1 2
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trädplanteringen längsmed dess sidor leder betraktaren 
vidare mot axelns slut i egenskap av pontonbryggan ifrån 
vilken betraktaren har en teoretisk fri sikt på 6.5 km längs 
med Elbe i nordvästlig riktning.

Lägenheter efter modulprincip

3 4
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Författarnas slutord

Arbetet har visat på en möjlighet att förändra förutsätt-
ningar för ett av de många bostadsområden som uppför-
des eft er andra världskriget. Författarna har under arbetets 
gång skapat en förståelse för dessa områdens problematik, 
som främst bristen på identitet utgör. 

Avvägningar av slaget bevarande/förnyelse har i detta 
fall varit svårt då typen av lamellhusbostadsområden är 
tämligen vanliga och tillhör sällan de mest attraktiva att 
bosätta sig i. Planförslaget tog fasta på den rådande pro-
blematiken och ämnar skapa en mix av det förgångna och 
det aktuella genom att förpacka området i ett identitets-
skapande strukturplan..

Strukturplanen anpassades till de rådande förhållan-
dena och ämnar visa på en möjlighet att styra utvecklingen 
mot de för arbetet uppsatta målen. Planen är unikt utveck-
lad för projektområdet men det fi nns egentligen inget som 
hindrar att modifi erade strukturplaner med förankring i 
den urbana trädgårdsstaden skulle kunna anpassas på lik-
nande europeiska bostadsområden En sådan utveckling 
kräver mycket arbete och tidigare försök att utvinna posi-
tiva synergieff ekter inom projektområdet har hittills miss-
lyckats inte minst granstadsdelen Hafencity visar på att ett 
omfattande förnyelseprojekt kräver, både tid, pengar och 
omfattande marknadsföring.

Tack till handledare Gynnar Nyström, dennes ställ-
företrädare Anders Törnqvist och ansvarig för examens-
arbeten Anita Larsson vid BTH för deras synpunkter på 
program och arbetets upplägg. Tack även till professor 
Michael Koch och amanuens Marc Springer vid TUHH för 
konsultation.

Hamburg/Stockholm 2006-10-03

Sara-Louise Bergkvist David Sundström

8.  Författarnas slutord
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