1-ES VILLAMOS PÁLYAREKONSTRUKCIÓ
A biztonságos villamosközlekedés, valamint az 1-es villamos vonal forgalmának fenntartása
érdekében a DKV Zrt. több pályaszakaszon felújítási munkákat végez 2020. július 27.
és augusztus 16. között.
A három héten át tartó munka során a közös szakaszon, kicseréli a kivitelező a Gambrinus köznél,
a 2002-ben beépített vágánykapcsolatot. Az 1-es villamos Péterfia utcai és Nagyerdei körúti
pályaszakaszain, összesen tíz helyszínen végez síncserét a Társaság. A pályafelújítást
és a vágánykapcsolat cseréjét közel 450 vágány-folyóméter hosszúságban végzi el a DKV Zrt.
A pálya rekonstrukció költségeit teljes egészében a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. finanszírozza,
melynek összege mintegy 170 millió Ft.
A rekonstrukciós munkák helyszínei és a forgalomkorlátozások:
- 2020. július 27. és augusztus 16. között a Piac utca Miklós és Széchenyi utca közötti Gambrinus
köznél lévő szakasz teljes szélességében lezárjuk. Éppen ezért a Széchenyi és Kossuth utca felöl,
és a Szent Anna utca, Nagyállomás irányából zsákutca lesz, az áthajtás nem lehetséges a Piac utca
ezen szakaszán. A munkaterületre minden gépjármű behajtása tiltott!
- A Péterfia utcán három helyszínen végzünk síncserét. A munkák ideje alatt sebességkorlátozásra
és sávszűkületre kell számítani.
- A Nagyerdei körúton hét helyszínen végzünk síncserét. A munkák ideje alatt sebességkorlátozásra
és sávszűkületre kell számítani.
Parkolási rend
A Piac utca Miklós utca és Széchenyi utca közötti szakaszán a parkolóhelyek ideiglenesen nem
használhatóak.
A villamospótló autóbusz útvonalán, a Péterfia utca és az Eötvös utca kereszteződés után ideiglenes
megállóhelyet alakítunk ki, ezért az itt található parkolóhelyek ideiglenesen megszűnnek.
Kérjük az autósokat, hogy a balesetek elkerülése érdekében ne megszokásból vezessenek, hanem minden
esetben a kihelyezett KRESZ-táblákat figyelembe véve közlekedjenek.

Vágányzár az 1-es vonalon
A Gambrinus vágánykapcsolat cseréjének ideje alatt, 2020. július 27. és 2020. augusztus 16.
között a Nagyállomás és a Kálvin tér között, valamint az 1-es villamos teljes vonalán szünetel
a villamos közlekedés, helyette villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat.
Útvonal:
Nagyállomás – Petőfi tér – Piac utca – Miklós utca – Antall József utca– Széchenyi utca –
Kossuth utca – Burgundia utca – Rákóczi utca – Hunyadi János utca – Bethlen utca –
Honvéd utca – Péterfia utca – Bem tér – Simonyi út – Pallagi út – Ady Endre út –
Nagyerdei körút – Simonyi út – Bem tér – Péterfia utca – Rákóczi utca – Burgundia utca –
Klaipeda utca – Szent Anna utca – Piac utca – Petőfi tér – Nagyállomás
Az 1V jelzéssel ellátott autóbuszok villamospótló autóbusz-megállóhelyeken
villamosmegállókban állnak meg, amelyekre tájékoztató táblák hívják fel az utasok figyelmét.

vagy

Villamospótló autóbusz-megállóhelyek (Az erről készült fényképes térkép megtekinthető itt, mely
szabadon használható.):
-

Nagyállomás, 10-es autóbusz-megállóhely
Petőfi tér, autóbusz-megállóhely
Miklós utca, autóbusz-megállóhely
Antall József utca, autóbusz-megállóhely
Debreceni Ítélőtábla, autóbusz-megállóhely
Csokonai Színház, autóbusz-megállóhely
Burgundia utca, autóbusz-megállóhely
Rákóczi utca, autóbusz-megállóhely
Kölcsey Központ, autóbusz-megállóhely: közvetlen átszállási lehetőség a 2-es villamosra
Eötvös utca, ideiglenes megállóhely a Péterfia utca Eötvös utca kereszteződés után
Bem tér, ideiglenes megállóhely a Bem tér és a Hadházi út kereszteződés után
Weszprémy utca, ideiglenes megállóhely a villamos-megállóhely mellett
Nagyerdei körút, ideiglenes megállóhely a villamos-megállóhely mellett
Aquaticum, ideiglenes megállóhely az Ady Endre úton
Klinikák, villamos-megállóhely
Egyetem, villamos-megállóhely
Medgyessy sétány, villamos-megállóhely
Andaházi út, ideiglenes megállóhely, a villamos-megállóhely mellett
Bem tér, ideiglenes megállóhely, a Gyógyszertár előtt
Honvéd utca, ideiglenes megállóhely, a volt HADKIEG előtt
Kálvin tér, autóbusz-megállóhely
Burgundia utca, autóbusz-megállóhely
Klaipeda utca, meglévő autóbusz-megállóhely
Szent Anna utca, ideiglenes megállóhely a Szent Anna utca és a Jászai Mari utca
kereszteződés előtt.
Petőfi tér, meglévő autóbusz-megállóhely
Nagyállomás, végállomás: a toronyház előtt található autóbusz-megállóhely

2-es villamosok közlekedése
A 2-es villamos 2020. július 27. és augusztus 16. között csak a Kálvin tér és a Doberdó utca
között szállít utasokat. A Nagyállomás és a Kölcsey Központ között villamospótló autóbuszok
közlekednek. Átszállási lehetőség a Doberdó utca felé a Kölcsey Központ megállóhelyen,
a Nagyállomás irányába pedig a Kálvin tér elnevezésű autóbusz-megállóhelyen (a volt Tanítóképző
oldalában)
Az utazáskor megkezdésekor érvényesített vonaljegy az átszállás után is használható, azonban
azt mindkét járművön érvényesíteni kell, a vonaljegy két végén.
Autóbuszok közlekedése
A Piac utca vágánykapcsolati rekonstrukció miatt 2020. július 27. és augusztus 16. között
a Piac utcán közlekedő autóbuszok terelőútvonalon közlekednek, az alábbiak szerint:
14-es autóbusz:
IT Services Hungary Kft. irányába: Piac utca – Miklós utca – Antall József utca – Széchenyi utca
Kimaradó megállóhelyek: Piac utca, Debreceni Törvényszék
Nagyállomás irányába: Széchenyi utca – Antall József utca – Erzsébet utca – Nagyállomás
Kimaradó megállóhelyek: Debreceni Ítélőtábla, Kistemplom, Petőfi tér
19-es autóbuszok
a Jégcsarnok irányába: Faraktár utca – Hajnal utca – Szent Anna utca – Miklós utca
Kimaradó megállóhelyek: Faraktár utca, Kandia utca, Csokonai Színház, Kistemplom
42/42A autóbuszok
a Kishatár út/Nyugati Ipari Park irányába: Piac utca – Miklós utca – Antall József utca – Széchenyi
utca
Kimaradó megállóhelyek: Piac utca, Debreceni Törvényszék
Nagyállomás/Tégláskert utca irányába: Széchenyi utca – Antall József utca – Erzsébet utca –
Nagyállomás
Kimaradó megállóhelyek: Debreceni Ítélőtábla, Kistemplom, Petőfi tér
A1 – Auchan járat
az Auchan Áruház irányába: Széchenyi utca – Antall József utca – Erzsébet utca – Nagyállomás
a Segner tér irányába:Petőfi tér – Erzsébet utca – Antall József utca – Széchenyi utca
Kimaradó megállóhely: Piac utca
Az autóbuszok a terelőútvonalon található megállóhelyeken megállnak.
Az autósok és utasaink megértését türelmét köszönjük!
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