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Kertvárosi
Vásárcsarnok

LEHETSÉGES ALTERNATÍVA A HASZNOSÍTÓ ÜZEM MŰKÖDÉSÉRE
Kertészeti Szakképző Iskola és
Kollégium

A legnagyobb problémát a műanyagok okozzák.
- Felhasználása évente 3%-kal növekedik.
- Kevesebb, mint 5% műanyag hulladékot hasznosítunk újra.
- Nem tisztul meg az újraolvasztás során, csak alacsonyabb minőségűként hasznosítjuk újra.
- Az eredeti formát és a funkciót nem tekintjük értékesnek, csak az anyagot, amiből készült.
- Az átalakítás nem kevés energiafelhasználással jár,
ugyanakkor az újrahasznosítás sokkal kisebb környezeti terheléssel jár, mint új anyagok előállítása.
A privát zónában egy műanyag hasznosító üzem
működne, kapcsolódva a Sopronban 2 éve működő
szelektív hulladék válogatóműhöz.
- A válogatómű további fejlesztés előtt áll, a régió
központjává fog válni.
- A hulladékkezelő telepen az újrahasznosítás folyamatát készítik elő, és a bálázásig jutnak el. Ezt a technológiát nem bírná el a belvárosi környezet, a hozzátartozó
további megmunkálást, azaz a hasznosító üzemet és
az ehhez kapcsolódó közösségi funkciókat, amik
igénylik, hogy városi környezetbe kerüljenek, viszont
igen.
- Az anyagszállítás hasonló útvonalon megoldható,
mint az öntöde működésének idejében.
- A technológiai mag 7 db csarnokból (összesen 9188
m2) és az anyagtérből (2256 m2) áll.
- Üzemlátogatások

Ágfalvi úti
edzőpálya

Soproni Német
Nemzetiségi Általános Iskola

PUBLIKUS ZÓNA_KÖZTÉR

FÉLPUBLIKUS ZÓNA
Az ipari funkció mellett megjelenik egy ÁTMENETI ZÓNA
a közösségi felület és a technológia között.

A park előkertje az egész
központnak.

A hulladéktudatos központnak ez az a része, ami indokolja, hogy:
- aktív kapcsolat legyen az emberekkel
- könnyen elérhető helyen legyen

Egy múltra utaló, szabadon
bejárható terület.

Az Öntöde területe a belvárostól nincs túl távol, mégis ipari környezet, a kettő között tud „FORDÍTÓKÉNT” működni.
A tér alapja a hulladéktudatos gondolkodás, ami közösséget formál.

Múlt lenyomatai megmaradnak:
- hűtőtornyok
- anyagtér oszlopainak egy
része

Részei:
- DOWNCYCLING / újrahasznosító megoldások
Az olvasztómű egyik épületrészében (541 m2) kapott helyet az
üzemhez kapcsolódó INNOVÁCIÓS KÖZPONT LABORATÓRIUMA.

Az öntödének leginkább ezt a
részét vette vissza a természet.

- UPCYCLING / továbbhasznosító megoldások
MŰHELYEK célja:
Ne csak ipari szinten történjen az újrahasznosítás, egyfajta léptékváltás az üzemi hulladék hasznosítás és az egész kicsi tárgyak
újragondolása között.

Új magánút és parkolók
elhelyezése a meglévő fák
ﬁgyelembevételével, a régi
burkolt felületek és az épületmaradványok helyén halad.

- Bérlők: kisiparosok, kézművesek
- Érdeklődők: elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek
Eszközök, tanfolyamok, élményworkshopok, egyéni/csoportos
munka, kísérletezés, ötletcsere, tanulás egymástól.
A kézművesek kapcsolatot teremthetnek a vevőkkel,
a RE-ÜZLETEKBEN pedig megvásárolhatóak a létrehozott termékek.

Kültéri installációk elhelyezésének lehetősége
A bejáratnál helyezkednek el a
RE-ÜZLETEK a régi ideiglenes
szerelőműhelyek épületében
(630 m2).

- PRECYCLING / megelőző megoldások
RE-PIAC / ÚJRAHASZNÁLATI PIAC célja:
A hulladékok korszerű begyűjtése, előszelektálása, és a már
használt termékek újrahasználatának biztosítása.
A piac a régi kompresszorcsarnok (445 m2) épületében van,
melyhez kapcsolódik egy köztér is.
RE-PLAY / HULLADÉKTUDATOS JÁTSZÓHÁZ
A játszóház részei a homokmű, a szalagalagút és az új épület.

FŐÉPÜLET
Az épület (4280 m2) helyi védettség alatt
áll, szinte az egész telken végigfut.
RÉGEN: TMK műhelyek, szociális részek,
étterem, irodák
A tervezett új központban is hasonló
szerepet tölt be.
FÖLDSZINT: nagyforgalmú terek, melyek
kapcsolódnak a technológiai és publikus
zónákhoz egyaránt.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE VALÓ FEJLESZTÉS_VÁLTOZÁSOK A TERÜLETEN
A Hulladéktudatos központ minden eleme
nem tud egyből megvalósulni, ugyanakkor
mindhárom rész egyszerre elindul kicsiben,
majd lépésről lépésre fejlődik, további
épületeket bevonva.
BONTÁS:
pár rossz állapotban lévő épület, bővítmények, a terület nyugati részén található
épületmaradványok, 2 db öltöző-fürdőépület, trafóház, portaépület, fűtőolaj tartály és
szivattyú

ÚJ MEGNYITÁS, ÚJ BELSŐ MAGÁNÚT:
A terület jelenleg az Öntöde utca és az
Ágfalvi út felől megközelíthető.

A meglévő út gyalogos zónává válik, feladata
a különböző helyszínek bemutatása, a
különböző épületek bekapcsolása.

Megnyitás a Besenyő utca felé a terület
északnyugati részén, az épületek könnyebb
megközelíthetősége, a forgalom egyszerűbb
átvezethetősége és a terület megnyitása
érdekében.
Az új útra merőlegesen GYALOGOS ZÓNÁK
segítik az összekötést az épületekkel.

- Öntöde utca felőli középső kapu:
üzemi dolgozók
- Öntöde utca felőli felső kapu: az anyagszállítást szolgálja ki gépjárművel, és vasúton
egyaránt.
- Gyalogos megközelítés: a főépületen
keresztül

EMELET: ritkábban használt funkciók
(irodák, bérelhető irodák, bemutatótermek,
konferenciaterem)
SZAKMAI RÉSZEK: az épület középső
részében (pl az üzemhez kapcsolódó
innovációs központ)
PUBLIKUS RÉSZ:
műhelyek, felnőttoktatás, előadótermek,
fogadórész kiszolgáló terekkel, innen
indulnak az üzem- és műhelylátogatások.
Étterem:
Kiszolgálja az üzem dolgozóit, az üzleti
partnereket, és az idelátogatókat is.
Az Ágfalvi út felé is nyitott, így a környék
lakossága, és az Ágfalva irányába
hazamenők számára is nyitottá válik,
ahogy az öntöde idejében is működött.
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