
ΑΤΜ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ελευθερίου Βασίλης, Knieling Joerg,Μπακογιάννης Ευθύμιος, Δραμιτινού Ιωάννα

Το πρόγραμμα αστικής ανάπλασης του HafenCity. Στόχοι και επιδιώξεις. Η σημερινή 
πολεοδομική και κυκλοφοριακή εικόνα της περιοχής. Σύνδεση και μεταφορά της 

εμπειρίας με τη δυνατότητα αντίστοιχης αξιοποίησης στην Ελλάδα

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 



Δομή:

• Η ιστορία του Αμβούργου και του λιμανιού (Hafen)
• Σύντομη παρουσίαση του Γενικού σχεδίου (Master 

Plan) του HafenCity του Αμβούργου 
• Παρουσίαση των στοιχείων της έρευνας 
• Ως συμπέρασμα: Καινοτόμες εφαρμογές. Το 

HafenCity ως «Έξυπνη Πόλη»
• Σύνδεση με παρόμοια εργα στην Ελλάδα
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Η ιστορία του Αμβούργου και του λιμανιού (Hafen) 
(9ου-18ου αιώνα) (1/3)

• Η πρώτη κατοικία σηματοδοτείται τον 9ο αιώνα 
μ.Χ.

• Το υγρό στοιχείο θέτει εξ αρχής τα όρια της πόλης
• Τα πρώτα κανάλια αποτελούν την έναρξη και η 

σύνδεση του Άλστερ  και του Έλβα έχουν την ίδια, 
εμπορικού τύπου, επίδραση

• Η κορύφωση αυτής της δραστηριότητας ήταν η 
χορήγηση του καθεστώτος φορολογικής 
απαλλαγής (Fr. Barbarossa 12αι. μ.Χ.)

• 13ος αι. μ.Χ.: Δημιουργία της "Χανσεατικής 
Ένωσης"

• Ανακαλύψεις ορόσημα στην ιστορία του 
λιμανιού: Ανακάλυψη της Αμερικής και του 
καουτσούκ
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• 1871 μ.Χ.: Πληθυσμός 350.000 κάτοικοι

• Τέλος του 1ου παγκοσμίου πολέμου: Με
κατεστραμμένο το 90% των υποδομών του, το λιμάνι
αναπλάθεται (κυρίως με πόρους του εφοπλιστικού
κεφαλαίου, το οποίο έχει βγει «ενισχυμένο» από τον
πόλεμο)

• Σημαντικό του τμήμα επίσης καταστρέφεται και κατά
το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τη λήξη του οποίου το
λιμάνι μετατοπίζεται στις νότιες όχθες του Έλβα (115
εκ. ευρώ 1945- 1953 για ανακατασκευή)

• Το υφιστάμενο λιμάνι αξιοποιείται πλέον μόνο από
μικρότερα πλοία

• 1949- 1973: 12,6 εκατομμύρια κατοικίες χτίζονται
• Εμφάνιση των πρώτων προγραμμάτων αστικής

ανάπλασης (Steilshoop, City Nord)

• 1985: Ο Egbert Kossak, επικεφαλής Σχεδιασμού της
Πόλης, για πρώτη φορά προτείνει την ένταξη
αδρανών τμημάτων του λιμανιού στο βασικό ιστό
της πόλης (προάγγελος του HafenCity)

Η ιστορία του Αμβούργου και του λιμανιού (Hafen) 
(19ου-20ου αιώνα) (2/3)
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• 1991:Το λιμάνι, γεωγραφικά και λειτουργικά έχει
κλείσει πλέον τον κύκλο του

• Την ίδια χρονιά δήμαρχος της πόλης (Henning
Voscherau), πραγματοποιεί μελέτη για την
αποτελεσματικότητα της πρότασης Kossak

• 8/1997: Hamburg’s Senate αποφασίζει για την
ανάπλαση του λιμανιού

• Την ίδια χρονιά συστήνεται η GHS Gesellschaft für
Hafen- und Standortentwicklung mbH, σήμερα
HafenCity Hamburg GmbH

• 2000: Αποφασίζεται το Masterplan
• 2001: κατασκευάζεται το πρώτο κτίριο (Sandtorkai)

• 2009: Ολοκληρώνεται το πρώτο τετράγωνο
(Dalmankai)

• 2011-2014: Οι δύο σταθμοί της νέας γραμμής U-
Bahn (Uberseequartier, HafenCity Universitat)
δίνονται σε χρήση

Η ιστορία του Αμβούργου και του λιμανιού (Hafen) 
(20ου-21ου αιώνα) (3/3)
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Ενιαίο Ρυθμιστικό Σχέδιο για ...

 Από το 2001 το HafenCity
«αναδύεται ως πόλη μέσα από
την πόλη

 Το Αμβούργο μεγαλώνει κατά
40%

 Παράλληλος στόχος, η ανάσχεση
της τάσης πληθυσμιακής
μείωσης

 Ανάπτυξη από Δύση προς
Ανατολή και από Βορά προς
Νότο

 Συνολικά 10 διαφορετικά
«τετράγωνα»

 Το δυτικό μέρος, κυρίως χρήση
υπηρεσίες

 Το κέντρο του πιο πολύ εμπόριο-
αναψυχή

 Το Ανατολικό του μέρος κυρίως
κατοικία
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Συνολική έκταση: 157 εκτάρια πρώην 
λιμενικών και βιομηχανικών χώρων

Επέκταση της περιοχής της πόλης του 
Αμβούργου κατά 40%

10,5 χιλιόμετρα περιπάτου νέα στο νερό 
(συμπεριλαμβανομένου του αναχώματος 
του Έλβα)

3,1 χιλιόμετρα μπροστά από το ποτάμι κατά 
μήκος του Έλβα 

Απόσταση από το κέντρο του Hafencity έως 
το Δημαρχείο: 800μ.

HafenCity

Μέση πυκνότητα των κατοίκων 110 / εκτάριο

Νεόκτιστα μικτής επιφάνειας (GFA) δαπέδου 
πάνω από το έδαφος: 2.32 εκατομμύρια τ.μ.
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Ενιαίο Ρυθμιστικό Σχέδιο για ...

 Το Hafencity εκτός από  το μεγαλύτερο 
Ευρωπαϊκό αστικό πρόγραμμα που είναι σε 
εξέλιξη, έχει και την μεγαλύτερη σχέση με το 
νερό (Έλβα)

 Η σχέση δομημένου/ αδόμητου χώρου 
διαμορφώνεται σε 60/40, τόσο στο σύνολο 
όσο και επιμέρους

 Συνολική επιφάνεια ελεύθερων χώρων 40 
εκτάρια (28 «δημόσιοι», 12 ιδιωτικοί)

 Αξιοποίηση του μήκους της ακτογραμμής για
εναλλακτική σύνδεση των ελεύθερων χώρων
μεταξύ τους
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Ενιαίο Ρυθμιστικό Σχέδιο για ...

 Τελικοί στόχοι: 6.500-7.000 
κατοικίες για 12.000 
κατοίκους & δημιοργία 40-
45.000 θέσεων εργασίας

 Αυτές σε συνδυασμό με τις 
χρήσεις, δημιουργούν 
συνθήκες «συμπαγούς 
πόλης»

 Το κυκλοφοριακό του 
προφίλ, η «μαύρη τρύπα» 
για την περιοχή

 «Θετικό» γεγονός η, 
κυκλοφοριακή,
αναθεώρηση του 
Masterplan

 Βάσει αυτού, αποφασίζεται 
η σύνδεσή του με Μέσο 
Σταθερής Τροχιάς  (U- Bahn)
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Η έρευνα στην περιοχή:

• Δεδομένης της «Πολεοδομικής» πληρότητας της περιοχής, η έρευνα
αναλώθηκε, κυρίως, σε κυκλοφοριακά στοιχεία

• Διεξαγωγή της έρευνας σε 3 διαφορετικά στάδια:

• Επιπλέον στοιχείο που διερευνήθηκε, η απήχηση της σημερινής εικόνας του
HafenCity, με τις απαιτήσεις των κατοίκων και τις επιδιώξεις του Masterplan

• Περίοδος διεξαγωγής της έρευνας: 1/2016-3/2016

1. Παράλληλες μετρήσεις φόρτου- χρηστών 
στου 2 σταθμούς του U-bahn

2. Παράλληλη μέτρηση κυκλοφοριακών ροών 
με τη μέθοδο της βιντεοσκόπησης

3. Έρευνα με ερωτηματολόγιο
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Η έρευνα στην περιοχή
Μετρήσεις φόρτου- χρηστών U-Bahn
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Η έρευνα στην περιοχή
Μετρήσεις φόρτου- χρηστών U-Bahn

• Περίοδος διεξαγωγής: 20/1-24/2
• Μέθοδος διεξαγωγής: Επιτόπια παρατήρηση και μέτρηση από 2

καταμετρητές, 1 σε κάθε σταθμό
• Χρονικά διαστήματα: Δευτέρα- Παρασκευή- 8:00- 20:00

(ενδεικτικές μετρήσεις 7:00-8:00 και 20:00-22:00)
• Σύγκριση συνολικών, καθημερινών χρηστών U-Bahn, με τους

στόχους για καθημερινούς επισκέπτες στην περιοχή και κατανομή
ανά σταθμό

• Παράλληλη μέτρηση μιας σειράς άλλων ποιοτικών στοιχείων
• Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, ως προς την απήχηση του

U-bahn, και για ότι θα σήμαινε η μη κατασκευή του
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Η έρευνα στην περιοχή
Μετρήσεις φόρτου- χρηστών U-Bahn
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Η έρευνα στην περιοχή
Έρευνα με ερωτηματολόγιο

• Περίοδος διεξαγωγής: 1/3-20/3
• Διαδικασία διεξαγωγής: Ηλεκτρονική αποστολή 

ερωτηματολογίου
• Επιλογή δείγματος: Αριθμός μόνιμων κατοίκων (μικρός), 

εργαζομένων, επισκεπτών (aprox.)
• Βασικός στόχος: Συνήθειες μετακίνησης, κρίση δικτύου Δημ. 

Συγκ., Οδικού και Ποδηλατικού Δικτύου, Κριτική- Βαθμός 
Ικανοποίησης σε σχέση με το Masterplan, Προτάσεις

• Συμμετοχή: 221 απαντήσεις

5o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ                                             
ΑΘΗΝΑ, 14-15/10/2017



5o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ                                             
ΑΘΗΝΑ, 14-15/10/2017



5o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ                                             
ΑΘΗΝΑ, 14-15/10/2017



5o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ                                             
ΑΘΗΝΑ, 14-15/10/2017



5o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ                                             
ΑΘΗΝΑ, 14-15/10/2017



Η έρευνα στην περιοχή
Μέτρηση του όγκου της κυκλοφορίας

• Περίοδος μετρήσεων: Η ίδια και με τις μετρήσεις για τους 
χρήστες του U-Bahn (20/1-24/2)

• Μέθοδος: καταγραφή βίντεο και δευτερευόντως 
αποκρυπτογράφηση

• Τοποθεσία: Uberseeallee (Versmanstrasse) & Osakaallee
(κεντρικός κόμβος – κόμβος ροής)

• Στόχος: Πρωτοβάθμια χρήση // σχέση με τους στόχους (πάνω 
από 100.000  οχήματα/ημέρα)

• Αποτελέσματα: σε εξέλιξη (πάνω από 500 οχήματα/ώρα)
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Πρωτότυπες εφαρμογές
Το HafenCity ως μια “Έξυπνη Πόλη”

 Διατήρηση υφιστάμενης υποδομής 
Speicherstadt

 Ανύψωση νέας στάθμης (8,50-9,00 
μ.) σε σχέση με την παλιά (+4,50 μ.)

 Αξιοποίηση παλιάς στάθμης για 
δευτερεύουσες χρήσεις 
(στάθμευση)

 Απόσταση 20 μ. από την 
ακτογραμμή για διατήρηση 
υφιστάμενων τοιχών ως τμήμα της 
ιστορίας

 Αξιοποίηση του τμήματος που 
προκύπτει, ως χώρου πεζοπορίας, 
ποδηλάτου και για τη σύνδεση των 
ελεύθερων χώρων μεταξύ τους

 Δημιουργία Landmarks σε κάθε 
γωνία της περιοχής

 Αξιοποίηση υγρού στοιχείου ως 
μέσο μεταφοράς (Δημόσιας 
Συγκοινωνίας)

 Βιοκλιματικός σχεδιασμός όλων 
των υποδομών (κτιριακών αλλά και 
υποδομής)
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• Κοινό στοιχείο η σύνδεση με τον βασικό αστικό ιστό καθώς και με το υγρό 
στοιχείο, τόσο ως στοιχείο σχεδιασμού όσο και ως στοιχείο καθημερινότητας 
και δραστηριοτήτων της περιοχής

• Στόχος η συγκράτηση μετακινήσεων, χωρίς  τον περιορισμό της 
επισκεψιμότητάς του

• Αδυναμία σύνδεσης με υφιστάμενες γραμμές αποκλειστικής κίνησης των Μ.Σ.Τ.
• Αδυναμία σύνδεσης με άλλα «μη μηχανοκίνητα» μέσα μετακίνησης λόγω 

συνολικής έλλειψης υποδομών.
• Ελλιπής κυκλοφοριακός σχεδιασμός, τόσο σε επίπεδο περιοχής ανάπλασης, όσο 

και της σχέσης με την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή
• Παρά το γεγονός της πρόβλεψης σειράς κοινοχρήστων χώρων,  έντονος 

προβληματισμός για την πραγματική δυνατότητα χρήσης από όλες τις 
κοινωνικές ομάδες (Gentrification)

• Αδυναμία αντιμετώπισης βασικών κοινωνικών φαινομένων των πόλεων- (και) Η 
κατοικία ως εμπόρευμα και όχι ως κοινωνικό αγαθό.

• Δυνατότητα επαναπροσδιορισμού του παραλιακού χώρου, χωρίς προσδιορισμό 
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των χρηστών του

Hafen και FlugHafenCity
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
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