
Város Megújítási Modell  
az okos városi átalakulásért
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A REMOURBAN ötéves, EU támogatott projekt, 
egy fenntartható városi megújítási modell 
tervezését és validálását célozza Nottingham 
(UK), Valladolid (Spanyolország) és Tepebasi/
Eskisehir (Törökország) “Lighthouse” városokban 
és maximalizálja azok ismétlési lehetőségeit két 
“Követő” városban, Searingben (Belgium) és 
Miskolcon (Magyarország). 

A Városi Megújítási Modell egy módszertani 
útmutató, amely a projekt során kifejlesztett 
és bemutatott fejlesztéseken jött létre 
összekapcsolva az energia, a közlekedés és 
az infokommunikáció területeit az európai 
városok életminőségének javítása érdekében. A 
városfelújítási stratégia társadalmi elfogadottsága 
a lakosság elkötelezettségére alapoz, és azt az 
“okos” város szegletkövévé teszi. 

A REMOURBAN modell új üzleti lehetőségeket is 
jelent a városfelújítás és városstratégia területén 
a nem műszaki korlátok feloldására is, és segíti 
a hatóságokat és önkormányzatokat céljaik és 
elképzeléseik meghatározásában és a fejlesztések 
értékelésében, elősegítve a városuk “okosabb” és 
fenntarthatóbb környezetét.

REMOURBAN
Városfejlesztés szorgalmazása
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A projekt kezdeti stádiumában:A projekt kezdeti stádiumában: A projekt által generált hatások:A projekt által generált hatások:
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A REMOURBAN VÁROSOK OKOS MEGÚJÍTÁSA

SERAING

MISKOLC

KÖVETO VÁROSOK

Map data ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional

‘VILÁGÍTÓTORONY’ 
MINTAVÁROSOK 
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Valladolid Európa legnagyobb régiójának, a Kasztília és Leon önálló tartománynak 
a központja. A város 58 ezer km2-en terül el, ami 4%-a az Európai Unió 
területének. Észak-nyugat Spanyolország legnagyobb városaként lakossága 
307.052 fő.

FASA KERÜLET

A kerületre magas beépítettség és nagy népsűrűség jellemző (340 fő/hektár). 
A REMOURBAN projekt során megvalósított fejlesztés energia felhasználás 
csökkenést eredményezett a fűtés és világítás tekintetében, megnövelve az 
épületek energia hatékonyságát, és a jobb hőszigetelés révén fokozva a lakók 
komfortérzetét. A projekt szorgalmazta a megújuló energiaforrások használatát is 
(biomassza fűtés és használati víz termelés, valamint elektromos áram termelés 
napkollektorokkal). Termosztatikus szabályzókat és egyedi mérőket alkalmaztak az 
energia felhasználás optimalizálására.

MIÉRT REMOURBAN?

Az energiahatékonyság növelése

A megújuló energia használat növelése

Az energia felhasználás csökkentése

ELÉRT HATÁSOK

Energia csökkentés: 32%

CO2 kibocsátás: -87,57% 

Érintett lakosság: 1.000 

Lakosság 

307.052

Lakosság 

1.180

Terület (ha) 

19.790

Terület (ha) 

2,4

VALLADOLID “LIGHTHOUSE” MINTAVÁROS
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Lakosság 
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7.460

Terület (ha) 

56

A Kelet-közép angliai Nottingham egyike az Egyesült Királyság klimatikus változások 
ellen küzdő úttörő városainak. A város már most is elérte az energiai stratégiai célját: 
2028-ra az Egyesült Királyság első karbonsemleges városává válni.

SNEITON KÖRZET

A REMOURBAN projekt demonstrációs területének Nottinghamben, Sneinton 
körzetét választották. Itt volt megfelelő számú épület típus és bérleti-tulajdonosi 
lakásforma a felújítás bemutatásának megvalósítására. 
A REMOURBAN projekt hozzájárult 300 önkormányzati lakás felújításához, 
melyet a Nottingham City Home ügynökség külső vezető szervezete irányított, 
míg további 50 magántulajdonban levő ingatlan a Notthingham Energia Társaság 
vezetésével újult meg.

MIÉRT REMOURBAN?

Energia csökkentés energiahatékonysággal

Költségcsökkentés elektro-mobilitással

Üzemanyag és CO2 kibocsátás csökkentés

A városközpont forgalomcsökkentése

ELÉRT HATÁSOK

Energia csökkentés: 39,7%

CO2 kibocsátás: -40% 

Érintett lakosság: 8.100

NOTTINGHAM “LIGHTHOUSE” MINTAVÁROS
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Lakosság 

830.000

Lakosság 

335.000

Terület (ha) 

267.800

Terület (ha) 

130

Eskisehir Anatólia közép-nyugati részén fekszik, a Porsuk folyó szeli át két részre 
osztva. Tepebasi a folyó északi oldalán terül el. Mint fontos közlekedési csomópont 
Tepebasi stratégiai pozícióját a jelentős nagy városok, Ankara és Isztambul közötti  
vasút és autópálya vonalon való fekvése biztosítja.

TEPEBAŞI KERÜLET

Eskisehir lakosságának 39,34% a Tepebasiban él. A mintaterület döntően szabadon 
álló ház típusú lakóépületekből áll. Annak ellenére, hogy 2007-ben épültek, a 
lakóépületek gyengén szigeteltek és alacsony energia hatékonyságúak voltak. 
Ebből a szempontból a REMOURBAN felújítás jó példával jár elől a több ezer 
hasonló jellegű lakóépületek számára, mind Eskisehirben, mind más városokban 
Törökország szerte.

MIÉRT REMOURBAN?

Az energia felhasználás csökkentése

A CO2 kibocsátás csökkentése

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése

ELÉRT HATÁSOK

Energia csökkentés: 53%

Kibocsátások: -63% 

Érintett lakosság: 6.000

TEPEBAŞI “LIGHTHOUSE” MINTAVÁROS
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Projekt koordinátor: Miguel Á. García Fuentes
Koordinátor helyettes: Cristina de Torre

CARTIF Technology Centre
contact@remourban.eu

Tájékoztatási és Kommunikációs Titkárság:
secretariat@remourban.eu

A projektet az Európai Unió Horizon 2020 Kutatási és Fejlesztési Programja 
támogatja, szerződésszám: No 645511

KÖVETŐ VÁROSOK, A MODELL 
ISMÉTELHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA

Két követő Város, Seraing (Belgium) és Miskolc (Magyarország) fogja megismételni 
a REMOURBAN Városi Megújítás Modelljét. Bemutatják, hogy a számos használati 
esettanulmány alkalmazható a tervezési fázisban, és a modell megfelelően 
kidolgozott és alkalmazható a városok speciális feltételeire is.

Seraing a Vallon Tartományban 
fekvő belga város, közel 64.000 
lakossal. A város, amely gazdag ipari 
múlttal rendelkezik, a városfejlesztés 
megújításához készít rendezési tervet. 
A REMOURBAN projekt felerősítette 
Seraing érdeklődését az energia 
és közlekedés területének “okos” 
megközelítésére, az infokommunikáció 
használatával a hatékonyság irányának 
meghatározására. 

Miskolc Magyarország negyedik 
legnépesebb városa, közel 160 ezer 
lakossal. A város igen ambiciózus 
városi megújítási tervvel rendelkezik, 
mely az okos város megoldásokra, az 
életminőség javítására és a szociális 
kohézióra épül. 
A REMOURBAN projekt jó gyakorlatai 
és módszerei ismétlődni fognak a 
város fenntarthatóság irányába tett 
útja során. 

SERAING

MISKOLC



Újítsd meg városod a REMOURBAN 
projekt segítségével

www.remourban.eu


