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K E L E N F Ö L D
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BIKÁS PIAC

KONCEPCIÓ 04

 MEGLÉVŐ, MEGMARADÓ FUNKCIÓK
- élelmiszerbolt   »  bővítést nem igényel
- szaküzletek    »  bővítést igényel
- edzőterem    »  bővítést nem igényel
- állandó piac   »  bővítést igényel, épületbe kerül
- kávézó    »  bővítést nem igényel
- könyvtár    »  korszerűsítést igényel
- művelődési központ   »  bővítést és korszerűsítést igényel
- iroda    »  korszerűsítést igényel
- étterem    »  bővítést és korszerűsítést igényel
- bank    » bővítést nem igényel
- VABA lakópark   » új építésű

 MEGLÉVŐ, TÖMBBE INTEGRÁLT FUNKCIÓK
- háziorvosi rendelők   »  korszerűsítést igényel
- gyermekorvosi rendelők  »  korszerűsítést igényel
- védőnői szolgálat   »  korszerűsítést igényel
- fogorvosi rendelők   »  korszerűsítést igényel
- ideiglenes piac   »  korszerűsítést igényel, tömbbe kerül

 ÚJ FUNKCIÓK
- szórakozóhelyek, kocsma  »  a környéken egyáltalán nincs,  
       a fiatalabb korosztály igényelné
- drogéria    »  a legközelebbi is csak tömegközlekedve érhető el
- kormányablak   »  a Bocskai úti kormányablak a város
       legforgalmasabbja, tehermentesítése indokolt
- szálloda    » az IMCS közelsége indokolja,
       funkcionálisan a lakóparkkal rokon

+  építési vonalak kijelölése
+  keresztirányú átközlekedés biztosítása
+  főbb csatlakozási pontok kijelölése
-  jell. zártsorú beépítés nem valósul meg

+  zártsorúbbá tétel
+  üzletközpont fő tömeggé alakítása
+  átközlekedés terének növelése
-  parkkal nincs összhangban

+  parkkal való összehangolás (v1)
+  szekunder tömegek kompaktabbak
+  primer tömeg kompaktabb
-  metró megközelítése kerülővel lehet

+  metró direkt megközelítése
-  parkkal való kapcsolat rosszabb
-  töredezett primer tömeg
-  közl. csp-tal való kapcsolat hiánya

+  parkkal való összehangolás (v1)
+  kompaktabb primer tömeg
+  metró direkt megközelítése
-  közl. csp-tal való kapcsolat hiánya

+  nyitás a közl. csp. irányába
+  piac tömegének elhelyezése
-  bizonytalan sarokponti helyzet metrónál
-  primer szolgáltatásoknak nincs elég hely

+  nyitás a közl. csp. irányába
+  piac tömegének elhelyezése
+  primer tömeg kifut a sarokpontig
+ primer szolg.-ok jól pozicionálhatók

+  parkkal való összehangolás (v2)
+  szekunder tömegek kompaktabbak
+  primer tömeg kompaktabb
-  metró megközelítése kerülővel lehet

BEÉPÍTÉS VIZSGÁLATA

FUNKCIÓK VIZSGÁLATA

"V01" VERZIÓ - ETELE ÚTRÓL, KANYARODÓ SÁV KIALAKÍTÁSÁVAL "V02" VERZIÓ - VAHOT UTCA FELŐL
+ A TÉTÉNYI - ETELE ÚTKERESZTEZŐDÉSTŐL KELLŐ TÁVOLSÁGRA VAN

+  BUSZMEGÁLLÓTÓL KELLŐ TÁVOLSÁGRA VAN

+ A JOBBRA KANYARODÓ SÁV KIALAKÍTHATÓ

+ JÓVAL RÖVIDEBB ÚTON ELÉRHETŐ

+ A VAHOT UTCA RÖVIDEBB LEHET A PARK JAVÁRA, AZ AUTÓS FORGALOM

 KISZORUL A VÁROSKÖZPONT ÉS A BIKÁS PARK KÖZTI RÉSZRŐL

+ VAHOT UTCA, MINT GAZDASÁGI FORGALMÚ ÚT

+ NEM ZAVARJA A FORGALMAT, KEVESEBB ÁTALAKÍTÁS SZÜKSÉGES

MÉLYGARÁZS MEGKÖZELÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

SZOLGÁLTATÓHÁZ ALAPRAJZI SÉMÁJA

- TERÜLET LEGZAJOSABB RÉSZE - ERRE NEM ÉRZÉKENY FUNKCIÓK KAPNAK HELYET

- TERÜLET LEGFREKVENTÁLTABB RÉSZE - VENDÉGLÁTÁSRA ALKALMAS

-  TEREPSZINT ALATTI GAZDASÁGI ÚTVONALAK: ÁRUFELTÖLTÉS, HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

-  ÁLLANDÓ PIACCAL KÖZÖS MÉLYGARÁZS KIALAKÍTÁSA

-  FÖLDSZINTEN VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGEK ÉS ÉLELMISZERBOLT

-  FÖLDSZINTEN GYALOGOS KÖZLEKEDŐ ZÓNÁK AZ ÉPÜLETRÉSZEK KÖZÖTT

- A VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGEK TÖBB IRÁNYBAN IS NYITOTTAK - KÜLSŐ VENDÉGTÉR

-  1. EMELETEN DROGÉRIA ÉS SZAKÜZLETEK

-  2. EMELETEN A MEGLÉVŐ EDZŐTERMEK, FITNESS STÚDIÓK KAPNAK HELYET

-  FELSŐ SZINT + GALÉRIA - SZÓRAKOZÓHELY KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

BIKÁS PARK - KÁVÉZÓ (SOLEIL BISZTRÓ) BIKÁS PARK - KISZOLGÁLÓ ÉPÜLET (MOSDÓK, ESZKÖZBÉRLÉS) ETELE PLÁZA TÉTÉNYI ÚTI ÜZLETKÖZPONT

Előképként a helyi karaktert vizsgáltam meg, mind a meglévő épületállományt, mind az új fejlesztéseket. A hőszigetelt és még felújításra váró panelek rengetegében a Bikás park épületeinél
ennek az ellensúlyozásaként, a természeti környezete fókuszálva jellemzően fa és látszóbeton felületeket használtak - ez a park szerves részeként jó példa, a piac esetében már kérdéses,
hogy ehhez az egységhez akar-e tartozni. Távolabbi, de jelentős arculatformáló szereppel bír az épülő pláza, ami szendvicspanel homlokzattal készül. Ekkora léptékben véleményem szerint
nem jó választás, ipari hatást kelt, ami nem előnyös ebben a környezetben. A piac léptékénél azonban megfontolandó lehet a használata, a funkcióhoz is passzol, kiemelné a határterületen
elhelyezett kis épületet. Végül az elbontandó üzletközpont megjelenéséről való megemlékezés részeként a festett acél oszlopok látszó szerkezetként történő kialakítását emelném ki.

HOMLOKZATI MEGJELENÉS, ANYAGHASZNÁLAT VIZSGÁLATA, ELŐKÉPEK

- A BALRA KANYARODÁS KIALAKÍTHATÓSÁGA KÉRDÉSES

- A LEHAJTÓ KERESZTEZI A JÁRDÁT, ZEBRA KIALAKÍTÁSA SZÜKSÉGES

- GAZDASÁGI FORGALOM A "FŐ" ÚTRÓL TÖRTÉNIK

- JÓVAL HOSSZABB ÚTON ELÉRHETŐ

- A VAHOT UTCA TELJES HOSSZÁBAN ÉS SZÉLESSÉGÉBEN MEGMARAD, AZ AUTÓS

 FORGALOM NEM SZORUL KI A VÁROSKÖZPONT ÉS A BIKÁS PARK KÖZTI RÉSZRŐL

- A LEHAJTÓ KERESZTEZI A JÁRDÁT, ZEBRA KIALAKÍTÁSA SZÜKSÉGES

JÁRDA

VAHOT UTCA MEGTARTÁSA
TELJES HOSSZÚSÁGBAN

PARK ZÖLDFELÜLETI ELEMEI

MÉLYGARÁZS
KONTÚRJA

~ 415 m

~ 940 m
~ 325 m

KÖZLEKEDÉSI
CSOMÓPONT

BUSZMEGÁLLÓ

JÁRDA

KANYARODÓ SÁV
KIALAKÍTÁSA

KANYARODÓ SÁV
KIALAKÍTÁSA

MÉLYGARÁZS
KONTÚRJA~ 345 m

étterem
471,41 m2

kávézó
215,84 m2

kocsma
421,54 m2

élelmiszerbolt
370,90 m2

drogéria
370,90 m2

szaküzletek
421,54 m2

szaküzletek
215,84 m2

szaküzletek
471,41 m2

edzőterem
3 390,13 m2

szórakozóhely
3 104,87 m2

szórakozóhely
galéria

729,51 m2

raktárak, gépészet
szoc. helyiségek

1 705,91 m2

üzemi helyiségek
181,38 m2

porta
56,03 m2

raktárak, gépészet
szoc. helyiségek

621,48 m2

mélygarázs
7 711,21 m2

mélygarázs
5 153,04 m2
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VABA LAKÓPARK

SZÁLLODA

HÁZIORVOS
GYERMEKORVOS

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
FOGÁSZAT

GYÓGYSZERTÁR
KORMÁNYABLAK

BANKIRODÁKÉTTEREM

KÖNYVTÁR
MŰVELŐDÉSI HÁZIRODÁK

SZÓRAKOZÓHELY ÁLLANDÓ PIAC

IDEIGLENES PIAC

ÉLELMISZERBOLT
DROGÉRIA

SZAKÜZLETEK
VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGEK

EDZŐTEREM
SZÓRAKOZÓHELY
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