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        A várat a kiépülő bérkerékpárrendszerrel és
alacsonypadlós buszokkal lehetne megközelíteni a
közeljövőben. A folyamatos autós forgalmat felváltják a
gyalogosok és a kerékpárosok. Hosszú távon az
elektromos kerékpár kerülhet előtérbe a rendszer
terjedésével. Ha változnak az igények, a buszok
járatsűrűsége bontási költségek nélkül csökkenthető.
        A vár csendesebb és élvezhetőbb területté válik,
vonzóbb lesz szabadidő eltöltésére és
vendéglátóegységek nyitására, rendezvények tartására.
Ezáltal turisztikai jelentősége is nő.

TERVEZETT HELYSZÍNRAJZ M1:1000

        A várdomb menti, jelenleg nem hasznosított
területen új csatornaként köt be egy gyalogútvonal a
rendezvényközpont és hotel épületébe. 2023-ra reálisan
elkészülhet a műszaki felújítás és átalakítás. Ebben az
évben szálláshely és esemyének helyszíne,
együttműködik a lenti épülettel. A vár tövében
megépülhetnek az önkormányzat tulajdonában lévő
épületek, melykben lakások, irodák és az új közlekedési
hálózat működtetése kap helyet.
        Az EKF után az épületek új funkciót is kaphatnak,
vagy igény esetén tovább működhetnek. A terület
felértékelődik, a vár megtelik élettel.

          A kerékpárokra bérlet és
napijegy is váltható. Frekventált
helyeken létesítendő gyűjtőpontokon
felvehetők, máshol is leadhatók. Az
elektromos rásegítéssel a meredek
veszprémi útszakaszakaszokon
könnyű a feljutás. Használatát
töltőállomás, szervíz és applikáció is
segíti.

          A cirkuláló várbusz érinti a
belváros ütőerét, kapcsolódik más,
meglévő járatok útvonalához is.
Menetrendje rugalmasan alakítható
a napszaki és időszakos igények
szerint. A vár területén dolgozók
kedvezménnyel vehetik igénybe.
Rendezvények alkalmával
különjáratok is indulhatnak.

        Az új beépítéssel növekszik a
lakósűrűség, az önkormányzat
többféle működési modellből
választhat. Akár szociális bérlakás,
fecskeház, cohousing, vagy
inkubátorház rendszerén keresztül
is szolgálhatja a város lakóit.

KERÉKPÁRBÉRLET

VÁRBUSZJÁRAT

BÉRLAKÁSRENDSZER

        A várbusz egészen a Székesegyházig eljut.
Minimális mérete alkalmassá teszi a szűk utcákon való
feljutásra és a fordulásra. Elektromos voltának
köszönhetően nem jár hangterheléssel és szmoggal.
        Hétköznapokon az itt dolgozókat szolgálja, máskor
a várba látogató és az ott megszálló utazókat és az
istentiszteletre érkezőket is segíti. Járatsűrűsége
rugalmasan alakítható az aktuális igényekhez. A Vár utca
és intézményei a belvárosból és az azt övező
parkolókból percek alatt elérhetővé válik.

„Ötletpályázat Veszprémi Vár akadálymentes megközelítésére”

1      2


	1 TABLO (1)
	.1 TABLO

	2 TABLO (1)
	.2 TABLO


