
Kerékpárút kialakítása
Fűzfő- gyártelep
településközpontból
kiindulva.

Erdő-védősáv kialakítása.

Új kerékpárút létesítése
Tobruk központból
kiindulva.

Móló kialakítása.

Kerékpárút kapcsolat
a Balaton és a tervezési terület
között.

Balatonfűzfő- Gyártelek
településrész.

Balatonfűzfő- Tobruk
településrész. Meglévő hajókikötő.

Új kereskedelmi-
kultúrális városközonnt.

Vízmű területének
parkosítása.

Rendszeres hajójárat
a kikötőben.

Régészeti feltárások helye.

Nagy közlekedési forgalom.

Leromlott állapotú meglévő
épületállomány a vízmű területén

Jelentős vizuális kapcsolat
a tervezési területtel.

Erdőterület, védősáv.

Időszakos vízmosás.

Meglévő gázfogadó.Kedvező rálátás a tervezési
területre.

Nincs vizuális kapcsolat
a tervezési területtel.

Meglévő benzinkút

Gépjármű és gyalogos
közlekedés.

Vasúti forgalom.

Kedvező fekvésű
kihasználatlan terület.

Összefüggő zöldfelület.

Zárvány ipari létesítmények.

Összefüggő zöldfelület.

Zárt, kerítéssel körölvett
hajókikötő.

Kerékpárút kapcsolat
Litér község irányába.

Gyalogos- kerékpáros kapcsolat
Fűzfő-Gyártelep irányába.

Gyalogos- kerékpáros kapcsolat
Tobruk irányába.

Gyalogos- kerékpáros kapcsolat
Tobruk irányába.

Gyalogos- kerékpáros kapcsolat
a móló és a tervezési
helyszín között.

Móló kialakítása.

Gyalogos- kerékpáros
kapcsolat
a parti közút mentén.

Új két irányú forgalmi
út kialakítása.

Új egy irányú forgalmi
út kialakítása.

Új két irányú forgalmi
út kialakítása a parkoló
becsatlakozásig.

A meglévő út vonalának
korrekciója.

Meglévő benzinkút
megközelítése
az új egyirányú út, és
a módosított
meglévő út felől.

Új két irányú forgalmi
út kialakítása
a lakóházas övezetben.

HELYSZÍNRAJZ    1:5000

BALATONFŰZFŐ "DELTA" TERÜLET FEJLESZTÉSE ÖTLETPÁLYÁZAT    2009.JÚNIUS

01

GYALOGOS-BICIKLIS KÖZLEKEDÉS    1:10000 GÉPJÁRMŰ KÖZLEKEDÉS    1:10000KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT    1:10000

Új kerékpárút létesítése
Litér községtől kiindulva.

Családi házas beépítés
kialakítása.

Kétirányú forgalmi út
kialakítása.

Kétirányú forgalmi út
kialakítása.

Parti sétány.

Meglévő kerékpárút.

Balatonfűzfő- Máma
településrész.

Új kerékpárút létesítése
a 71 es út mentén.

Balaton vízfelülete.

Erdő-védősáv kialakítása.

Meglévő körforgalom.

Korlátozott
kétirányú forgalmi út
kialakítása.

Kerékpárút kapcsolat
a Balaton és a
tervezési terület
között.
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GYALOGOS ÉS KERÉKPÁRÚT

Gyalogos és kerékpár út
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Gyalogos és kerékpár út

PARKOLÓ

G
yalogos és kerékpár út

ROMEMLÉKEK BEMUTATÁSA

"Levendulaföld"

"Liget"

"Erdő"

"Búzamező"

"Búzamező"
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Hőlégballon helye

JÁ
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Erdő védősáv kialakítása a jelentős gépjármű forgalom és a családiházas
övezet határán.

Kapcsolat Fűzfő- Gyártelep és a tervezési helyszín között. Az erdő védősáv
peremére telepített sás fokozatos téri feltárulkozást eredményez.

Ivókút a piactéren.

A piactér kialakítása: szökőkút.

Levendula ültetvény.

Kerékpár kölcsönző és szervíz. Kerékpáros kapcsolat a móló és a tervezési
helyszín között.

A liget megvilágításának módja.

Kortárs képzőművészeti kiállítás a liget területén.

A park kialakítása.

Napraforgó ültetvény, közepes magasságú "zöld" terület, mely keretezi az új
központi épületek tömegeit.

Búza ültetvény, alacsony magasságú "zöld" terület, mely keretezi az új
központi épületek tömegeit.

Repce ültetvény.

Szalmabálák elhelyezése a "mezőgazdasági területen". Akcióművészet a ligetben.
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A-A METSZET   1:500

B-B METSZET   1:500

C-C METSZET   1:500
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látványkonyha

raktár

pékségvizesblokk

lounge
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lounge
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raktár

ruhatár

recepció

KÖZÖSSÉGI TÉR
előadó
vetítő

raktár

raktár

vizesblokk

próbafülke

pénztár
recepció

utazási
iroda

raktár

raktár raktár

vizesblokkpénztár
recepció
iroda

próbafülke

VÁSÁRLÓTÉR

VÁSÁRLÓTÉR

DÉLI HOMLOKZAT   1:500

KELETI HOMLOKZAT   1:500

ALAPRAJZ   1:500

Kerékpár- és gyalogosút Fűzfő- gyártelep
településközpontból kiindulva.

Új gyalogos- és kerékpárút létesítése
Tobruk központból kiindulva.

Új kerékpárút létesítése
Litér községtől kiindulva.

PIACTÉR

játszótér

parkoló

LÁTVÁNYTERVEK A BELSŐ UDVARRÓL
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LÁTVÁNYTERV A "BÚZAMEZŐK IRÁNYÁBÓL"


