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Mit jelent az „Edge city”?

• Olyan modern külvárosi terület, mely
központi kereskedelmi kerületként
viselkedik. Számos irodaépület és
munkahely található itt. Az itt lévő
bevásárlóközpontok és plázák pedig
kulturális és szórakoztató programokat
nyújtanak.

• A fogalmat Joel Garreau Edge City: Life
on the New Frontier című 1991-ben írt
könyve óta használjuk szélesebb körben.

Century City, Los Angeles, Egyesült Államok



Mitől lesz egy város „Edge City” Garreau
definíciója szerint?

• Minimum 5 millió négyzetláb/465’000 m2 
bérelhető irodaterülettel rendelkezik

• Minimum 600’000 négyzetláb/56’000 m2 
bérelhető kiskereskedelmi tér aláható itt

• Több munkahely, mint „ágy” (vagyis 
lakóhely) van ezen a területen

• Az emberek egy helyként tekintenek rá

• 30  évvel ezelőtt még legfeljebb csak 
lakások voltak ezen a területen, hacsak 
nem legelők (mezőgazdasági területek).

Lujiazui, Shanghai, Kína



Fajtái Garreau szerint:

• Boomer – Országutak kereszteződésénél 
vagy plázák közelében alakul ki fokozatosan. 
Ez a leggyakoribb fajtája, ugyanis itt 
jelentkezik a legnagyobb igény a 
fejlesztésekre.

• Greenfield – Egy jól megtervezett új város 
általában a külváros szélén, ezzel csökkentve 
a hagyományos belváros (downtown) terheit

• Uptown – Történelmi szórakoztató központra 
(activity center) rátelepülés. Ebben az 
esetben a már meglévő dolgokat bővítik ki, 
fejlesztik tovább.

Subang Jaya, Kuala Lumpur, Malajzia



Boomer – Tysons, Fairfax megye, Virginia, Egyesült Államok

• A név két bevásárlóközpontot foglal magába: 
Tysons Corner és Tysons Galleria

• Észak Virgina legnagyobb irodasűrűségű 
területe

• Fairfax megye központi kereskedelmi 
központja

• Itt van az állam és a Baltimore-Washingtoni 
terület legnagyobb bevásárlóközpontja

• Az Egyesült Államok 12 legnagyobb területe 
foglalkoztatottság szempontjából

• Garreau klasszikus példája az edge city-re



Greenfield – Reston Town Center Fairfax megye, Virginia, Egyesült Államok

• Számos közlekedési központ van a közelében 
(Washington Dulles International Airport,  Dulles
Toll Road (VA-267) 12-es kijárata, a tervek szerint 
2020-ban átadják a Washigntoni metró (Silver 
Line) itteni megállóját)

• A név magában foglalja a Fountain Square-t és a 
rajta lévő üzleteket, illetve számos sugárutat

• Az 1970-es évek végén a Mobil Land Development
kezdett beruházásokba ezen a területen.  2008-
ban a Northern Virginia Magazine már a 21. 
század belvárosának nevezte.



Uptown – Rosslyn-Ballston Corridor, Arlington megye, Virginia, Egyesült Államok

• Az utazásra koncentrál, a két helyet összekötő 
„folyosó”-t fejleszti, miközben megőrzi és 
fejleszti a már itt lévő lakóépületeket

• Bull’s eye concept: 5 pontszerű fejlesztés 5 
metróállomásnál, melyek sétatávolságban 
vannak egymástól



Egyéb példák:

Baiyun New Town – Guanzhou, Kína

Gurgaon – Delhi, India

Silicon Oasis – Dubai, Egyesült Arab Emirátus

Norwest Business Park - Sydney, Ausztrália

Canary Whalf – London, Anglia

Oeiras – Liszabon, Portugália

La Défense – Párizs, Franciaország

Santa Fe – Mexico City, Mexikó

Providencia – Santiago, Chile

China Pilot Free – Trade Zone - Shanghai , Kína

Springfield – Brisbane, Ausztrália

Frankston – Melbourne, AusztráliaNorth Adelaide – Adelaide, Ausztrália

Esposizione Universale Roma – Róma, Olaszország
Cuatro Torres Business Area – Madrid, Spanyolország

Laval – Montreal, Kanada

Metro Vancuver area – Vancuver, Kanada

Zapopan – Guadalajara, Mexikó

Illinois Technology and Research Corridor – Chicago, USA

Greenwood Village - Denver Tech Center – Denver, USA

Houston Energy Corridor – Houston, USA Miami, USA

Engenheiro Luís Carlos Berrini Avenue – Sao Paolo, Brazília



Jövőkép

A peremvárosok számos problémával néznek 
szembe. Belső úthálózatuk kapacitása 
korlátozott, emiatt növekedése korlátokba 
ütközik. Gyalogos közlekedés vagy nem 
praktikus vagy lehetetlen, mivel ezek autós 
közlekedésre lettek tervezve. Legtöbbjükben 
a tömegközlekedés sem működik jól, az 
előbb említett tervezési forma miatt. 

A 21. század feladata lesz ezeknek a 
problémáknak a megoldása.

Bonifacio Global City, Taguig, 
Metro Manila, Fülöp-szigetek
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