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lépcsős partkialakítás, északi fogadó tér, gyalogos és kerékpáros sétány, rámpa, kávézó

A NÉPSZIGET ÉS A DUNA-PART

DUNA-PARTI SÉTÁNY SZABADTÉRÉPÍTÉSZETI TERVE
RÉSZLETTERVEK									

m 1:50, m 1:20

DUNA FÖLÉ VEZETŐ SÉTÁNY | SZERKEZETI RÉSZLET | R01

m 1:50

A tervezési terület egységes arculatot kap. A Népszigeten kialakított Duna-
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parti sáv anyaghasználata alapvetően a beton, ami árvizek levonultával
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könnyen tisztítható. Az épített objektumokon (Duna fölé vezető sétány

fa fogódzó
üveg korlát, 80x60 mm zártszelvény korláttartó oszlopokkal
I150 acél peremgerenda

és a lift épülete) a beton mellett üvegfelületek jelennek meg, valamint fa
ülőfelületek. A beton járófelületű utak mentén vagy ahhoz kapcsolódó,
kevésbé forgalmas utakon gyephézag burkolatot alkalmaztam. Az épített
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elemeknél szegélyelemként, vagy a korlátoknál és a berendezési tárgyaknál
15-45 cm vasbeton lemez
ø 50 cm vasbeton tartóoszlopok 7 m-ként
50x60 cm vasbeton gerenda a tartóoszlopokon

•
•
•

3 cm ragasztott üveg, 4 db üveglap
60x120 mm ragasztott üveg tartó
50x60 cm vasbeton tartógerenda középen

kis mértékben a fém is megjelenik.
A sétányok mentén, a főbb csomópontoknál padokat, kerékpártárolókat,
hulladékgyűjtőket és ivókutat helyeztem el. A Duna-parti utat egész
hosszában, a töltésen vezető utat a csomópontok mentén világítom meg.
Díszesebb növénykiültetések a déli és az északi fogadótérnél, valamint a
“landmark” környezetében jelennek meg.
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vasbeton szerkezet

üveg betét

A pontos szerkezeti kialakításokhoz először geotechnikai feltárást kell végezni.
A tartóoszlopok előregyártottak, melyeket a LKV (+103.88 mBf) alá kell lealapozni.

BURKOLAT RÉTEGREND
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Beton burkolat (gyalogos sétány)
Fémszegély
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fagyálló terméskő burkolat, 				
C12-32/FN betonba ágyazva, habarcs hézagolással
20 cm homokos kavics ágyazat
1 rtg. Typar (SF 40) 136 g/m2 geotextília
tömörített altalaj

Lábazati kőrakás
TA-TB fagyálló vízépítési kőből
max. 0,5 m nagyságú bontott építési betondarabok
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BETON BURKOLAT (gyalogos sétány)
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15 cm fagyálló beton (min. C30/37),
16-20 m2-ként dilatálva, csúszásmentes
felülettel
15 cm KZ 5/20 zúzottkő			
fagyálló teherhordó alap
15 cm KZ 20/55 zúzottkő 		
fagyálló teherhordó alap
1 rtg. Typar (SF 40) 136 g/m2 geotextília
tömörített altalaj
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GYEPHÉZAGOS BURKOLAT
(Escofet - Checkerblock)
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műkő elemek, gyepfugával
5 cm homokos ágyazat
15 cm KZ 20/55 zúzottkő 		
fagyálló teherhordó alap
1 rtg. Typar (SF 40) 136 g/m2 geotextília
tömörített altalaj
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Beton burkolat (gyalogos sétány)
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Fémszegély
Escofet, Checkerblock - gyephézagos burkolat
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FÉMSZEGÉLY
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1000x200x5 mm horganyzott acélszegély
C12/15-24/F2 beton pontalap
15 cm KZ 20/55 zúzottkő 		
fagyálló teherhordó alap
1 rtg. Typar (SF 40) 136 g/m2 geotextília
tömörített altalaj

•

beton lépcső elemek 			
(sz = 30 cm x2, m = 15 cm x2, h = 150 cm)
habarcsba ágyazva

•
•
•
•
•

beton lépcső elemek (m = 45 cm, h = 150 cm, sz = változó)
5 cm homokos kavics ágyazat
C20/25 alaplemez
C20/25 beton sávalap
tömörített altalaj

Lábazati kőrakás
TA-TB fagyálló vízépítési kőből

ANYAGHASZNÁLAT

BETON
sétány, kilátók, lépcsős part, támfalak

GYEPHÉZAG BURKOLAT
sétányok mentén, kiegészítő felületek

FA
padok, napozó ágyak

FŰFÉLÉK
díszes növénykiültetések

FA PALLÓ BURKOLAT
stégek, söröző terasz
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stég, gyalogos és kerékpáros sétány, étterem terasz
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