Épül a budai fonódó villamoshálózat
Margit híd térsége

Átszállásmentes kapcsolatot
építünk Észak- és Dél-Buda között
A Fővárosi Önkormányzat és a BKK 2014-ben egy
régóta tervezett, nagyszabású beruházás megvalósítását
kezdte el. A budai fonódó villamoshálózat kialakításának
célja, hogy a jelenleg széttagolt budai villamosvonalak
egységes hálózatát megalkotva új átszállásmentes
kapcsolatok jöjjenek létre Észak-, Közép- és Dél-Buda
között az itt élők környezetének megújításával, a
közösségi közlekedés színvonalának emelésével.

www.bkk.hu/budaifonodo
villamost@bkk.hu

Az építkezés időszakosan kellemetlenségekkel,
zajjal, porral járhat.
Előre is köszönjük türelmüket!
Kohéziós Alap

A budai fonódó villamoshálózat
Margit híd térsége
A fejlesztés révén:
• a 17-es villamos egyesül három budai járattal, így egész Budát átszelő korszerű villamospályák jönnek létre, amelyek
átszállásmentes kapcsolatot biztosítanak Buda más részeivel;
• korszerű pályákat, felsővezetékeket és megállóhelyeket építünk, ezért a járművek áthaladása is csendesebbé válik;
• a Frankel Leó utat és a Bécsi utat faltól falig felújítjuk a Nagyszombat utcáig, valamint a Vidra utca is megújul.

Kiemelt fejlesztési terület
A Margit körút–Török utca–Frankel Leó út–Vidra utca–Árpád fejedelem útja által határolt terület:
• átfogóan felújítjuk a teljes Török utcát, a Frankel Leó út
Margit körút és Zsigmond tér közötti szakaszát
és a Vidra utcát;

• c sak a térségben mintegy 2600 m2 zöldfelületet
rendezünk, 47 új fát ültetünk, a Germanus Gyula park
megszépül;

• akadálymentes járdák készülnek a teljes területen;

• a Margit körút Török utca–Margit híd közötti
vágányszakasza megújul: a korszerű, csendesebb
haladást biztosító sínpálya hozzájárul a halkabb
közlekedéshez;

• a 17-es villamos vonalának új vágánykapcsolata létesül
a Frankel Leó út–Margit körút között, valamint a Török
utcán keresztül;

• a helyi lakók közösségi közlekedéssel, átszállás nélkül
juthatnak majd el akár a Fehérvári út térségébe.

• a Margit körút–Frankel Leó útnál lévő aluljáró közleke
dési funkcióját megszüntetjük, a járókelők biztonságos
közlekedésére a meglévő gyalogátkelőhely szolgál;
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Az érintett területen lakók
számára ideiglenes parkolókat
jelölünk ki, amelyeknek pontos
helyéről honlapunkon adunk
tájékoztatást.

