1-ES VILLAMOS PÁLYAREKONSTRUKCIÓ
2016. JÚLIUS 25. – AUGUSZTUS 14.
A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. felújítja az 1-es villamos vonal elhasználódott
pályaszakaszait.
A 2016. július 25-én kezdődő és várhatóan három hétig tartó munka során a villamospálya
mentén helyenként forgalomkorlátozásra kell számítani, az 1-es villamos helyett pedig
autóbuszok közlekednek.
Az 1-es villamospálya egyes szakaszain a DKV Zrt. a tavalyi évben is végzett rekonstrukciós
munkákat. Az idei évben folytatódik a felújítás, annak érdekében, hogy az 1-es villamos vonalon
továbbra is fenntartható legyen a biztonságos közlekedés.
A DKV Debreceni Közlekedési Zrt., az 1-es villamospálya négy, leginkább karbantartásra
szoruló szakaszát saját forrásból újítja fel 2016. július 25. és augusztus 14. között.
A kivitelezési munkákat a Viadukt Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. végzi.
A beruházás nettó összege 135 millió forint.
Az 1-es villamos vonalán a Péterfia utcán, Bem téren, Simonyi út – Nagyerdei körút
kereszteződésben, valamint a Nagyerdei körúton lesz munkavégzés.
A következő feladatokat végzi el a kivitelező:






A Bem téren, valamint a Simonyi út – Nagyerdei körút kereszteződésénél található kitérő
cseréje,
a kitérőkhöz csatlakozó pályaszakaszokon, összesen 99 vágány-folyóméter hosszúságban
síncsere,
a váltó fűtéséhez szükséges hálózat kiépítése,
a Simonyi út – Nagyerdei körút kereszteződésében, a közúti forgalom terhelését jobban bíró
pályaburkolat átépítése, valamint a meglévő sín cseréje,
a Péterfia utcán két helyszínen, valamint a Nagyerdei körúton a Debreceni Egyetem
Zeneművészeti Főiskolai kar és a Simonyi út közötti szakaszán, összesen 108
vágány-folyóméter hosszúságban síncsere.

ÚTLEZÁRÁS
Felhívjuk az autósok figyelmét arra, hogy a Simonyi út – Nagyerdei körút kereszteződése
2016. július 25. és augusztus 14. között részlegesen le lesz zárva, a villamos pályán egyik
irányból sem lehet áthajtani.

A rekonstrukciós munkák ideje alatt a következő forgalomkorlátozások lépnek életbe:
-

-

A Simonyi út közúti közlekedése kétszer egy sávra szűkül, a villamospálya jobb oldalán lesz a két
irányú közúti közlekedés. A Pálma Étterem előtti forgalmi sávot pedig lezárja a kivitelező.
A Nagyerdei körút, Egyetem tér és Simonyi út közötti szakaszáról egyik irányban sem lehet majd
kihajtani a Simonyi útra.
A Simonyi útról az Egyetem irányába tilos a balra kanyarodás, innen csak egyenesen és jobbra lehet
haladni.
A Nagyerdei körút, Kardos Albert utca és Simonyi út közötti szakaszáról tilos egyenesen tovább
haladni a Nagyerdei körúton. Ebből az irányból kizárólag jobbra és balra lehetséges
a továbbhaladás.
Az 1-es villamos további szakaszain útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani.
VILLAMOSPÓTLÓ AUTÓBUSZOK
A Nagyállomás és a Hunyadi János utca között az utasok a 2-es villamost vehetik igénybe.
A villamospótló autóbuszokra a Hunyadi János utca elnevezésű megállóhelyen lehet átszállni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az utazás megkezdésekor érvényesített vonaljegy az átszállás után
is érvényes, de azt mindkét járművön érvényesíteni kell!
A villamospótló autóbuszok a következő útvonalon közlekednek:
Hunyadi János utca – Bethlen utca – Honvéd utca – Péterfia utca – Bem tér – Simonyi út –
Nagyerdei körút – Ady Endre út – Nagyerdei körút – Egyetem tér – Egyetem sugárút –
Füredi út – Bem tér – Péterfia utca – Hunyadi János utca
A villamospótló autóbuszok megállóhelyei:
-

Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) (meglévő autóbusz-megállóhely)
Eötvös utca (ideiglenes villamospótló autóbusz-megállóhely, a Péterfia utcán )
Bem tér (ideiglenes villamospótló autóbusz-megállóhely a Bem tér - Füredi út kereszteződés
után)
Weszprémy utca (ideiglenes villamospótló autóbusz-megállóhely, a villamos-megállóhellyel
párhuzamosan)
Nagyerdei körút (ideiglenes villamospótló autóbusz-megállóhely, az eredeti megállóhely előtt
a parkolósáv végénél)
Aquaticum (ideiglenes autóbusz-megállóhely az Ady Endre út elején)
Klinikák (meglévő autóbusz-megállóhely)
Egyetem (villamos-megállóhely)
Egyetem tér (meglévő autóbusz-megállóhely)
Nagy Lajos király tér (meglévő autóbusz-megállóhely)
Bem tér (meglévő autóbusz-megállóhely)
Honvéd utca (ideiglenes villamospótló autóbusz-megállóhely, a HADKIEG előtt)
Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) (meglévő autóbusz-megállóhely)

AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS
A Simonyi út – Nagyerdei körút kereszteződésben végzett munkák ideje alatt a 23Y-os autóbuszok
terelőútvonalon közlekednek.
Vámospércsi út (forduló) irányába: eredeti útvonal – Dóczy József utca – Egyetem tér – Nagyerdei
körút – Hadházi út, majd tovább az eredeti útvonalon.
Doberdó utca irányába: eredeti útvonal – Kassai út – Baksay Sándor utca – Hadházi út – Nagyerdei
körút – Egyetem tér, majd tovább az eredeti útvonalon.
Az autóbuszok a terelőútvonalon a Klinikák megállóhelyen megállnak.

Kérjük az autósokat és a gyalogosokat, hogy a balesetek elkerülése érdekében a kihelyezett
KRESZ-tábláknak megfelelően közlekedjenek, a lezárt munkaterületre ne lépjenek.
Az utasaink és a gépjárművezetők türelmét és együttműködését köszönjük!
Debrecen, 2016. július 19.

