Mannheim, smart city

El clima a Mannheim

El concepte de Smart City fa referència a l'aplicació d'una sèrie de mesures de desenvolupament urbanístic que busquen un model de ciutat eficient i intel·ligent. Aquestes engloben la
integració de tecnologies modernes i internet en les infraestructures de la ciutat sempre aspirant a un desenvolupament sostenible millorant l'eficiència de les institucions i la vida dels seus
habitants. En l'àmbit energètic, una ciutat smart ha d'utilitzar fonts d'energia renovables, minimitzar els nivells de pol·lució i assegurar-se de deixar la mínima empremta ecològica possible.

Mannheim és un símbol de progrés en aquestes àrees; l'any 2015 es va posar en marxa a Mannheim el projecte alemany d'E-Energy que es basa en un nou model de subministre elèctric
regulat per una xarxa elèctrica intel·ligent que prioritza l'energia renovable: mitjançant mòdems, aquesta xarxa recull dades del consum energètic de les llars i permet regular la quantitat
d'energia a cada part de la ciutat, ajustant el consum com i quan es necessita.

Les precipitacions es concentren en els mesos d'estiu i no
tant a la primavera, tardor o hivern, encara que són
abundants tot l'any amb un mínim de 40 mm per mes, no hi
ha època de sequera.

La bicicleta

Mannheim és també una de les ciutats més "bikefriendly"
del món i està adoptant progressivament mesures per
convertir aquest mitjà de transport en el dominant a la
ciutat, com per exemple dedicant carrers especials per
ciclistes, oferir pàrquings privats per estacionar les bicis
prop d'estacions de tren i busos a més d'oferir un servei de
rènting molt econòmic el VRN Nextbike (els estudiants
poden utilitzar el rènting de bicis amb un sol pagament
anual de 33 euros que els permet 30 minuts de lloguer
diari) disponible a l'àrea metropolitana del riu Rin-Neckar
que és centre de moltes rutes de ciclistes que segueixen
el curs d'aquest.

Mannheim va ser la ciutat on el prolífic inventor Karl
Von Drais donava a llum al primer avantpassat de la
bicicleta moderna, el velocípede o "dandy horse".

El tipus de precipitació més habitual és la pluja lleugera tant
a l'hivern com a l'estiu, igual que les tempestes elèctriques a
l'estiu, la pluja moderada és també bastant important tant
a l'hivern com a l'estiu. La nevades lleugeres i moderades a
l'hivern són habituals.

El transport públic de l'àrea metropolitana del
riu Rin-Neckar el porta a terme la companyia
"Rhein-Neckar-Verkehr Gmb", RNV que també
connecta amb les ciutats de Heidelberg
i Ludwigshafen. L'empresa ofereix diferents tipus
de promocions com tiquets setmanals, tiquets
familiars i la possibilitat que nens menors de 6
anys viatgin sense cap cost.

Veiem que la humitat relativa màxima es manté prop del
punt de rosada durant la nit de tot l'any donada per la
baixa temperatura. Durant el dia la humitat relativa varia
d'hivern a estiu, durant els mesos de tardor i hivern són freds
i humits, amb una mitjana de 70%, durant els mesos càlids la
mitjana és moderada de 50%. A l'estiu hi ha més
evaporació de l'aigua però les altes temperatures
mantenen el percentatge d'humitat relativament baix.
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Les línies de busos i trens connecten totes les
parts de la ciutat, facultats i aeroports.
La ciutat disposa també d'una xarxa de tram
que data de l'any 1878 compost de 7 línies
que connecten Mannheim amb la ciutat veïna
de Ludwigshafen.
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Port de Mannheim
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El Rin és la via fluvial més utilitzada
de la Unió Europea. Amb 1.230 km,
neix en els Alps i és navegable entre
Basilea i el seu delta. La seva conca
és una de les més densament
poblades
i
industrialitzades
i
constitueix l'artèria fluvial més
important d'Europa per la densitat
de la seva navegació comercial.
El Neckar neix a la Selva Negra (tot i
que només es fa navegable a partir de Stuttgart) i és el quart afluent tributari del Rin. Recorre
367 km fins al Rin i s'utilitza majoritàriament per transportar mercaderies, principalment fusta
recollida a la Selva Negra.
El port de Mannheim se situa al Rin i és el segon port interior més important d'Europa, ja que
connecta amb vies ferroviàries i carreteres on la mercaderia que arriba per mar pot ser
distribuïda de manera més ràpida i eficient. Tot i la seva importància en l'àmbit comercial
també se li dóna un ús turístic, ja que és destí de creuers turístics que fan rutes per Alemanya.
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La Temperatura Seca mitjana mensual va des dels 5º al gener fins als 27ºC al juliol. Les pluges són més pronunciades els
mesos càlids, de Maig a Juliol, amb el màxim al juliol 83mm i abundants la resta de l'any sobre els 40-50 mm.

1

8

A l'estiu, quan el cel està més relativament buidat de núvols és
quan es produeix un escalfament més pronunciat durant el dia i
una desprotecció enfront del refredament nocturn pel que
observem major rang de variació de temperatures: 27º-17º =
10ºC. A l'hivern, la gran massa nuvolosa gairebé permanent
evita l'escalfament solar durant el dia però també protegeix de
les gelades nocturnes, la variació és mínima: 4ºC-0ºC = 4ºC
El punt mitjà d'oscil·lació es troba a principis de març quan:
11ºC-4ºC = 7ºC
I d'altra banda entre octubre i novembre, quan: 13ºC-6ºC = 7ºC
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Mannheim city airport
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L'aeroport de Mannheim es troba al districte de Neuostheim. És un aeroport regional, que
només té transit d'avions petits de fins a 10.000 kg el que el fan un destí atractiu més per
l'aviació general i el pilotatge d'avions petits que no pas per jets comercials o de transport
internacionals.
L'aeroport es troba prop del centre de la ciutat, a 20 minuts en transport públic del barri
de Glückstein Quartier. L'edifici de la terminal inclou una central de policia i una escola
d'aviació.
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