INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA DEBRECENBEN – 2013
a koncepció elemei
műleírás

1.

A városi struktúra

Debrecen városa, mint település, mint épített struktúra eltérő fejlődési utat járt be, mint hazai, vagy
európai társai – ennek ellenére a mai városszövet az általánosan ismert karakterjegyeket, a
hagyományos fejlődéstörténethez tartozó jellegzetes formákat magán viseli. Lehet, nem az általános
fejlődési folyamat aktuális pillanatában épültek be ezek az elemek a szövetbe, hanem késve, vagy
kerülő utat járva, átértékelve, de többségük jelen van. Ezért érezzük a belvárost érett, városi
szövetnek, ezért találkozunk olyan részletekkel, olyan elemekkel, eszközökkel, melyek általános,
európai városok jellegzetes karakterét formázzák, azok hangulatát idézik. Gondolhatunk itt a Borsos
József munkásságának köszönhető nagyvárosi sugárutakra, az egyetem, a köztemető városépítészeti
kialakítására, az ezekhez köthető nagyvonalú gesztusokra. Ha nem is alapja, de mindenképp
előzménye ezeknek az építészeti vállalkozásoknak az a merész városrendezési ötlet, ami hajdan az
indóház helyét jelölte ki, azzal a szándékkal, hogy a városba érkezők a pályaudvarról a
Nagytemplomot, mint meghatározó középületet lássák. A Piac utcában meglévő törést az akkori
elképzelések szerint korrigálni akarták, így egyenesítve ki egy meghatározó városi tengelyt. A spontán
térstruktúra mérnöki kiigazítása nem történt meg, de a térsor összetartozása, a szándék, végig járva a
tengelyt így is hatásos, mi több, meghatározóan egyéni térbeli dramaturgia. Hogy a „dráma” teljes
legyen, természetesen minden szereplőnek azonos képességekkel, tehetséggel kell bírnia – fontos
tehát minden épület, minden részlet, minden térfalelem.
Napjainkban is részesei lehetünk meghatározó városépítészeti döntéseknek (Forum, MODEM,
Stadion). A vasútállomás környékének intermodális központtá való fejlesztése is ennek a
városfejlesztő folyamatnak a része. A tömegközlekedés optimalizálását célzó program természetesen
nem csupán helyi beavatkozást feltételez. A meghozott döntések egyes elemei a távlati tervekbe is
be kell épüljenek, meghatározhatják ma még a látókörünkön kívül eső területek sorsát. Esetünkben a
közúti vasút telepítése tűnik nagy potenciállal rendelkező stratégiai elemnek. A pályaudvarhoz érkező
vonal ezidáig végállomásként működő eleme más pozícióba is kerülhet, ha feltételezzük a hálózat
továbbépítését.

Ezzel a döntéssel egyszerűbb kialakítást nyerhet a
pályaudvarhoz kötődő megálló. A továbbépítés
pedig újabb területeket tárhat fel – például a
fejlesztési területként megjelölt MÁV területeket,
de tovább haladva, a repülőtérig adhat jó
közlekedési
feltárást,
biztosíthat
intenzív
kapcsolatot.
2.

parkok-terek hálózata

Debrecen rendkívül összetett, sokszínű épített szövetének része a parkok, terek változatos világa. A
belváros egyik meghatározó térsora a Nagytemplom és a pályaudvar épülete között feszül. A térsor
városi szerepe éppen a vasútépítés kapcsán (1857) értékelődött fel: az első városi park, a Népkert is a
pályaudvar megépültével létesül (1868), kiszolgálandó az ide érkező utasokat, az érdeklődő városi
polgárokat. A térsor három eleme, a Nagytemplom előtereként szolgáló tölcséres alakú Kossuth tér, a
Piac utca, mely középen kissé megtörve a tengely erejét, hatását is módosítja, valamint a Petőfi tér,
mely a Pályaudvar előtti térrel alkot egységes téri világot.
A Petőfi tér kialakulása - fejlődése
egyértelműen a vasútépítéshez
köthető. Kialakulása dinamikus
fejlődés eredménye. A hajdani
zsákutca előbb a tervezett
pályaudvartól a Nagytemplomhoz
vezető
tengely
részeként
értékelődik fel. A hangsúly, a
kialakítás a második világháborút
követő
városfejlesztési
elképzelések mentén módosul: a
tölcsér alakú tér ekkor jön létre, a
hajdani Kis Várad és Nagy Várad
utcák
közötti
tömb
megszüntetésével. Az új teresedés
arányos ellenpontja a tengely
városközponti oldalának, a Kossuth
térnek.
Ezt
a
kompozíciós
szándékot erősítette a toronyház,
valamint a Petőfi téri térfalak
egységes beépítése.

3.

az állomás előtere

Tervünk a téregyüttes szerepeit megtartja. A Petőfi tér két féltekét határozottabban osztja két eltérő
szerepű térfélre. Az északi oldal a meglévő gazdag növényállomány megtartásával, kiegészítésével
városi parkként él tovább, erősítve a városlakókat szolgáló pihenő park szerepet. Ennek megfelelően
kis mértékben „zár” a parkot övező parkolófelületek irányába (enyhe lejtő, támfal). Megtartja a
hajdani emlékmű helyét, javasolva annak minőségi megújítását. A terület gerincén húzódó belső
sétány a gyalogos közlekedés irányaihoz igazított, azokat egyértelműsíti, miközben a meglévő
növényzettel, annak kiegészítésével oldott, kötetlen növénytársításokkal intim pihenő–, társalgó-,
játszóhelyeket alakít ki. Az úthálózat részévé teszi a Petőfi szobor körüli burkolt teresedést,
megfontolásra kínálva a szobor elhelyezését – kis mérvű módosítás lehetőségét.
A pályaudvar előtti tér a tervezett kolonnáddal egyértelműen a pályaudvar „felségterületévé” válik.
A kolonnád körülöleli a B épületet. Ezzel a mozdulattal belső pihenő – váró teret rendel a
főépülethez, melyet kizárólag gyalogosan lehet megközelíteni. A kolonnád külső pereme a
tömegközlekedésé. Itt érintkezünk az intermodalitás megkövetelte komplex kínálattal, a
buszmegállókkal, a taxi állomással, a villamos peronnal, a mélygarázst feltáró lépcsőkkel, liftekkel. A
kolonnád így egyben fedett közlekedőként és váróként is szolgál.
A kolonnád északi szárnya egyúttal „előretolt térfala” a pályaudvarnak. Az új térfal erős
transzparenciája megtartja a főépület domináns szerepét, miközben a keresztező utcák (Erzsébet és
Wesselényi utcák) vonalát, térfalát jeleníti meg. Ez a „vetődés” a Pfaff féle, majd az 1959-es új
rendezési koncepcióhoz hasonló téri átrendeződést eredményez: pontosítja a pályaudvar viszonyát a
Piac utca által meghúzott városi tengelyhez, illetve a Petőfi térhez. A továbbépítés, a város
fejlődéstörténetének továbbírása itt, ebben a tervezett módosításban, a térfal megkettőzésében
nyilvánul meg, ez az új fejezet lényegi eleme.
A kolonnádon belüli tér – piazza nyugodt,
kényelmes világ. Az itt megjelenő vízfelült, az
egyedi tájépítészeti, kertészeti megoldások
célja egyedi hangulat, speciális mikroklíma
teremtése.
Az
étterem,
a
kávézó
kerthelyiségeként, a várókhoz kapcsolódó
pihenőfelületként is szolgáló kerített tér
egyben a pályaudvar főépületét is helyzetbe
hozza:
a
rálátás,
a
megközelítés
léptékhelyessé, nagyvonalúvá válhat, kizárva
minden zavaró körülményt. Az étterem
hajdani pozíciója, annak újraélesztése így válik
teljesértékűvé, érthetővé.
Az apró döntések, mint minden érzékenyen
formált szövetben, itt is fontos szerepet
kaphatnak. Egy meglévő forma továbbélése,
egy megszokott hely – szerep átmentése a
kontinuitást erősíti, ami az új szerkesztést is
hitelesítheti.
Ilyen
megfontolásból
választottuk a piazza terének formálásánál a
kör alakú medencét, ami utal a mai
kialakításra, de egyben a lassítást, a megállást
is segíti. De az északi oldal szolgáltatásai és
annak „túlparti” ismétlése, az ide telepített
trafik és büfé is hasonló indíttatású döntés.

4.

épületek a Piac utcán

A Piac utca térfala tradicionális, zárt, városi térfal. Különlegessége, hogy a hatvanas-hetvenes évek
nagyszámú alkotása mára természetes eleme ennek az épített szalagnak. A természetesség záloga az
építészeti eszközök, szándékok kontinuitása. A századvég, a két háború közötti időszak és a hatvanas
évek építészei azonos módon viszonyultak a főtérhez, annak pulzáló, eltérő hangulatú szakaszaihoz.
Azonos eszközöket használtak, ami a formai különbségek ellenére koherens építészeti együttest
eredményezett. Az azonosság, a természetesség érzetét többek között a tiszta szerkesztés, az átfogó
komponáltság, az erőteljes ritmikusság, a térstruktúra következetes logikája, a magas színvonalú
részletképzés, a mesterfokon kezelt anyaghasználat biztosítják.

A pályaudvar épülete kiemelkedő darabja ennek a sorozatnak. Szigorúan szerkesztett épület, szigorú
térstruktúrával, ami ugyanakkor rendkívül rugalmasnak, befogadónak mutatkozik. Megtartásra,
továbbépítésre érdemes darab, akárcsak a környezetét alkotó épületek, ahol az építéstörténetek
egymásba íródnak, ahol az új épület többnyire a meglévő adottságokból indul ki, azok egyedi,
jelenkori értelmezéseit írja tovább.

Az épület átalakításakor, az új vágánycsarnok kialakításakor is a történet továbbírására ….. a
meglévő épületegyüttes továbbépítésére vállalkozunk.

5.

A pályaudvar épülete - új csarnok

A pályaudvar 1961-ben átadott épületegyüttese magas használati értéket képvisel. Elsősorban a
meglévő térstruktúra logikus felépítettsége és a szerkezetek tiszta, gazdaságos kialakítása segítheti az
új tervezési program elemeinek befogadását. A B épület meglévő három utascsarnoka, annak térbeli
helyzete is jó adottságnak ígérkezik. Az épületek helyfoglalása, a helyszínrajzi adottságok, a
többszintes elemek paraméterei nem jelentenek akadályt egy továbbépítést szorgalmazó döntés
esetén. Természetesen dönteni átfogó elemzés, sok szempont együttes vizsgálata után érdemes.
Az 1958-as rendezési terv, a Petőfi tér kialakítása, a toronyház egy megfontolt, következetes
városépítészeti koncepció egymásra épülő elemei. A hiányzó keleti szárny, a nyugati oldal
rendezetlensége érzékeny kiegészítésekkel, javításokkal befejezheti, lezárhatja a teret, a térfalakat.
Az épületegyüttes előtti tér rendezése, új térprogram szerinti belakása már a továbbépítés
koncepcionális kérdése, melyet erősen befolyásol a közlekedési hálózatok kiosztása, az elvárt
kapcsolatrendszer biztosítása.
Mindezeken felül a döntést esztétikai szempontok is irányítják. Lehetséges egy olyan út, mely
alapvetően a meglévő adottságokat továbbírva, az épületállományt hasznosítva és a szükséges
mértékben kiegészítve kíván célba érni. Ezt a választást erősíti az eltelt negyven év beavatkozásainak
sora – a Piac utca foghíjai, a Nagytemplomig terjedő térsor fejlesztéseinek mértéktartó, mára
polgárjogot nyert elemei. És persze erősítheti a pályaudvar épületének mára felértékelődő építészeti
minősége (érdemes összevetnünk épületünket kortárs alkotásokkal – meglepően frissnek,
naprakésznek hat!)
A másik út egy új, ideális megoldás keresése. Ebben az esetben az előzőnél jóval nagyobbnak
ígérkező szabadsággal és lehetőségekkel kell megbirkóznunk. Létre kell hozni egy új elemet, melynek
állást kell foglalnia, miképp viszonyul a meglévő adottságokhoz, mit fogad el, mit kíván hosszútávon
leváltani - kiegészítendő, megerősítendő az új koncepciót.
A térsor fejlődéstörténetében az tűnik igazán példamutatónak, meghatónak, hogy 1850 óta egy célt
szolgál szinte minden beavatkozás – és valamennyi új építési elem jó irányba hatott, valamennyit az
előző irányított, határozott meg.
Mérlegelésünk eredménye a továbbépítés vállalása.

6.

A tervezési folyamat visszaigazolta a döntést – a házról kiderült, hogy segítőkész, rugalmas, terei
felértékelhetők. Még a késznek hitt, szépen beállt terek is (utascsarnokok) képesek voltak a
megújulásra, jól fogadták az egységes, a vágánycsarnokkal közös arculati elemeket (pl.: felülvilágítók).
Az új csarnok, a vágánycsarnok, a B épület szerves részeként fogalmazódik meg. Egyetlen összefüggő
tér. A B épület negyedik csarnoktere. Feltárását a két szélső utasforgalmi térbe helyezett
mozgólépcsők, illetve az ide telepített liftek biztosítják.
A peronokat tehát felső közlekedési rendszerrel szolgáljuk ki. A nagy alapterületű tér vasbeton
szerkezetű, nagy fesztávolságú, bordákkal erősített teherhordó elemekkel, vb oszlopokkal. pengékkel,
lépcsőművekkel. A csarnok folytatásaként, kiegészítéseként tervezett perontetők is vb szerkezetűek,
bordákkal erősített lemezek, melyek „áthatják” a csarnok alsó szintjét. A feltáró közlekedési felületek
a várható forgalomra méretezettek, így nagy arányú rálátást biztosítanak a csarnoktérre. A feltáró
szinten való közlekedés egy nagy méretű térbeli szerkezetben való mozgásként értelmezhető, annak
hangulatát sugallja. Míg a meglévő utascsarnokok a kupolák alatti közlekedés, tartózkodás élményét
adják, addig vágánycsarnok köztes térként értelmezhető – egy „óriási kupola” szerkezeti elemei
között haladunk. Ez a könnyed, a felső szint magasságában oldalról rácsozattal lehatárolt tér a
lépcsőkön, lifteken túl kis alapterületű tartózkodókat, várókat is fogad. Ezek a helyiséget üvegfalakkal
lehatároltak, felülvilágítottak, növényzettel gazdagon telítettek. A kényelmes bútorzat mellett ital-,
kávé-, szendvicsautomaták, telepített számítógépes terminálok fogadják az itt rövid időre lepihenő
utasokat. A vágányokra való rálátás, az információs hálózat jelenléte közvetlen kapcsolatot jelent a
peronok világával.

7.

8.

Keleti fejlesztési terület

A keleti oldal beépítése első lépésben a meglévő épület keleti szárnyát fejezi be. Az így kiegészülő
térfal mögött a keleti szárnnyal párhuzamosan újabb épületszárnyak építését tervezzük. Az így
létrejövő udvarokkal tagolt, ritmikus szövet a tervezett körforgalomig tölti ki a rendelkezésre álló
építési területet.
A beépítés két ütemben valósul meg. Első ütemben az első két szárny épül meg. Ennek emeleti
felületei a MÁV irodáit fogadják, a földszinten a Volán pályaudvar kiszolgáló helyiségei,
közlekedőterületei, várói kapnak helyet. A pince összefüggő parkolóként szolgál, ami a teljes
felületen megépül, felette a Volán pályaudvar közlekedő felületeivel, állásaival.
A második ütemben épülő újabb épületszárnyak bérirodaként hasznosíthatók.
A Volán számára biztosítandó parkolókat (a kiírás szerinti 70 darab parkoló állás) az első ütemben
kiépítésre kerülő emelt szinten (a 47 út felüljárójára emelve) megvalósuló turbó körforgalom
függőleges szerkezeti elemei közé, a járószint lemeze alatt építjük ki. A várakozó buszok így takart,
védett helyzetben parkolhatnak. A födém a körforgalom pályaszerkezetén túl földdel fedett,
kertészetileg kezelt (füvesített, aljnövényzettel beültetett) felület.

9.

Nyugati fejlesztési terület

A B épületet nyugati oldalon szegélyező épületünk (C épület) az első ütemben megújul. Szerepe
szerint a Kormány ablakot, MÁV kiszolgáló irodákat, (forgalmi, üzemeltetési, biztonsági irodák),
valamint bérirodákat fogad. A második ütemben a Posta épületét is javasoljuk felújítani. Az így lezárt
épületegyüttestől leválasztva a további terület egyéb fejlesztéseknek adhat helyet. Itt fontos
megjegyezni, hogy a közúti vasút nyomvonalát ebbe az irányba javasoljuk továbbépíteni. Ez azt is
jelenti, hogy a fejlesztési terület nyugati szélén újabb megálló alakítható ki, ezzel a terület városi
kapcsolata jelentősen javul, az építési terület felértékelődik. A területen kereskedelemi
létesítményeket, bérirodákat, lakásokat javasolunk építeni.
A megfogalmazott beépítés saját nyújtott térre szervezi az épületegyüttest, egységes szerkesztésű
beépítéssel.

10.

közlekedés
A közlekedési koncepció két szempontot hangsúlyoz. Kiemelten fontosnak ítéli a tömegközlekedési
eszközök, útvonalak átlátható telepítését, valamint a megállók egyszerű, rövid úton való
megközelíthetőségét. A másik szempont a gyalogos közlekedés (a rövid idejű várakozások,
pihenőfelületek, szolgáltatások) egységes, biztonságos kezelése, a gyalogos zóna kizárólag a
gyalogosokat szolgáló izolált, védett szigetként való kialakítása. Ezek mellett természetesen sok
egyéb szempont is befolyásolta döntéseinket. Így lényeges a szomszédos területekkel való
közlekedési kapcsolatok optimalizálása, azok lehető legkisebb kényszermozgást igénylő kialakítása
(parkolók feltárása, buszállások kialakítása, telepítése, buszok várakozó helyei, a közúti vasút
megállójának kialakítása, stb.) Mindezekből következett, hogy a pályaudvar főépületét (B épület) egy
köztes zónaként értelmezhető kolonnáddal „védtük be”. Ennek eredménye egy kizárólag az utasokat,
gyalogosokat szolgáló piazza, mely közvetlen kapcsolattal bír az utasforgalmi terekkel, étteremmel.
Az épületet „bekerítő” kolonnád külső peremén fogadjuk a tömegközlekedés eszközeit (buszok,
trolibusz - 2 átmenő állással, a DKV 4-4 érkező és induló állásával, a Volán 4 érkező állásával), alatta a
gépkocsik teremgarázsát helyeztük el, a peronok irányába felüljáró biztosít intenzív, fedett,
akadálymentes kapcsolatot. A volán buszmegálló induló állásai önálló gyalogos szigetről érhetők el
(13 induló állás). Hasonlóképp önálló peronról biztosítunk a kapcsolatot a közúti vasút 4 megállójához
(2-2 irányonként) Mindkét „szigetet” szintbeli gyalogos átjárón lehet megközelíteni, részben, illetve
teljes felületén fedett útvonalon.
A 4-es útra való kapcsolat alapvetően szintbeli, kivételt képez a mélygarázs irányába kialakított
lehajtók-felhajtók egy része. A gyalogos közlekedést is szintbeli kapcsolattal biztosítjuk.
A személygépkocsik, valamint az épület kiszolgálást biztosító gépjárművek a nyugati oldalon
kialakított szintbeli közúti kapcsolatot használják (a 4-es út csomópontja a Petőfi tér nyugati oldala
mentén a meglévővel azonos, változatlan kialakítással üzemel, a keleti ág kis mértékű eltolással, de
azonos lehetőségeket biztosítva – mindkét csomópontban mindkét irányban biztosított a balra
nagyívben történő ki-, illetve bekanyarodás)
A tervezett közlekedési koncepció szerint a 4. sz. főút és a 47. sz. főút között minden forgalmi irányt
biztosító, nagy kapacitású turbó
körforgalmat alakítottunk ki oly
módon, hogy a 4. sz. főút nyomvonalát
a 47. sz. főút magasságába felemeltük.
Így
a
körforgalom
szintbeli
kapcsolatokat biztosít minden irányba,
illetve
biztosítani
tudja
a
visszafordulási lehetőséget a 4. sz.
főúton.
A meglévő csomóponti ágakat vissza
kell bontani. A körforgalom alatti
területet így felhasználtuk egy térszín
alatt
kialakítható
buszparkoló
elhelyezésére.

városi vasút vonal
személygépkocsi útvonala (mélygarázs,
taxi, kiss and ride, mozgássérült)
kerékpár
buszok útvonala
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Épületgépészet

A meglévő esztétikus Vasútállomás B épületében a várócsarnok, az induló és érkezési területek (a
földszinten) megmaradnak. A pince bővül, a bővítés konyhaüzemet fogad, a földszinten új pénztárak,
míg az 1. emeleten MÁV irodák, a 2. emeleten kiskereskedelmi egységek, kávézó és gyorsétterem
került elhelyezésre. Az épület dél-nyugati sarkában vizes csoport kapott helyet.
Az épülethez csatlakozó L alakú szárnyba (C épület) irodák kerültek, míg az átellenes oldalon (A
épület és látványai) a MÁV irodahelyiségei és kereskedelmi egységek számára létesítetünk új
épületet. A központi piazzát bisztró és kávézó „zárja” le a nagy forgalmú úttól.
Korszerű gépészeti megoldások
Az épületek – a sok funkcióból és tagoltságból adódóan – viszonylag magas energiaköltséggel
üzemeltethetők, amit mérsékelnünk kell.
Megítélésünk szerint csak olyan rendszerek tervezhetők, melyek néhány éven belüli megtérülése
precízen kimutatható. Az előzőek alapján a következő megoldásokat irányoztuk elő:
Napenergia hasznosítása:
Az épületek tetőfelületeire napelem mezőket telepítünk, mely a gépészet villamos energia igényének
jó részét biztosítja (első ütemben 300-400m² felületre kerül napelem).
Napkollektorok az iroda, étterem, kávézók számára kialakított központi használati melegvíz
készítésben „segítenek”. Előirányzott felület 40-50m².
Távhő alkalmazása fűtésre és hűtésre
Megítélésünk szerint - környezetbarát fűtési megoldásként - a távfűtés alkalmazását célszerű
javasolni, amit alátámaszt a közelben működő Erőmű. Ebben az esetben kivitelezési költsége – egy
gázkazánházhoz, hőszivattyú gépházhoz viszonyítva – elenyésző. A pinceszinten, kb. 25m²-en
„elrejthető” a fogadó helyiség ami nem igényel nagy méretű gázvezetéket, gázmérőt, kéményt!
A debreceni gyakorlat szerint a szolgáltató nyáron is magas hőmérsékletű melegvizet biztosít, ami
megteremti a lehetőséget magas hatásfokú ún. adszorpciós hűtőgépek működtetésére.
Kondenzátorhő hasznosítása:
A MÁV épületeknél (ún. bizt.ber épület) és egyéb funkcióknál (pl. étterem, tárgyalók) egész évben
szükséges géppel hűteni. A keletkező kondenzátorhőt (nagyságrendje 200-300kW-ra tehető) fűtés
rásegítésre és használati melegvíz készítésre kívánjuk hasznosítani.
Magas hatásfokú hővisszanyerős légtechnikai rendszerek:
Az épületekben összesen 104.000m³/h légmennyiség mozgatására van szükség. A légtechnikai
rendszerekbe magas hatásfokú (80%-os, szemben a szokványos 65-70%-ossal) hővisszanyerőket
terveztünk, mellyel így komoly (10% hatásfoknövelés esetén 130kW hőenergia) megtakarítást érünk
el.
Frekvenciaváltós motorok:
Mind a ventilátoroknál, mind a szivattyúknál frekvenciaváltós motorokat kell alkalmazni, mely nagy
arányú (30-50%) megtakarítást eredményez éves szinten a villamos energia fogyasztásban.
Gépészeti ellátás központjai
Bár a változatos funkciók több párhuzamos gépészeti kör kiépítését igénylik, mivel ezek a terek
egymás közelében vannak, a hő- és hidegenergia ellátást, és a hidegvízellátást egy központból
célszerű biztosítani.
Az épületek számára távfűtést irányoztunk elő a közeli (sínpárokon túli) Erőmű felől (a vezetékpár
jelenleg is megtalálható).
Az épületegyüttes becsült maximális hőigénye:
920 kW
A MÁV irodák pinceszintjén alakítottuk ki az épületegyüttes hőellátásának központját (a közeli
távfűtési vezetékpárról), a távhő fogadó helyiséget.
A távfűtés nyáron alkalmas – 90°C-os fűtővíz „segítségével” – nagy hatásfokú adszorpciós hűtőgépek
működtetésére, mely berendezések nem elektromos árammal, hanem ezzel a melegvízzel működnek
(ún. termikus kompresszorral rendelkeznek).
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Az épületek becsült maximális hűtési igénye:
980 kW
A hűtőgépház a pinceszinten, a távhő fogadó helyiség szomszédságában került elhelyezésre. A
hűtőtornyok a terepszint alá süllyeszthetők.
A szellőző gépházak (az ellátandó területek közelében, pinceszinten kaptak helyet, a kevésbé értékes
területeken.
Közművek

A tervezési terület a MÁV pályatest, a Raktár utca, Piac utca, Wesselényi utca, Vígkedvű Mihály utca,
Mikepércsi út által határolt terület. A területen helyezkedik el a MÁV pályaudvar „A”, „B” és „C”
épületszárnya, valamint egy trafóépület, ezeken kívül a terület beépítetlennek tekinthető, a területen
közlekedési létesítmények, utak, parkolók, valamint zöldterületek találhatók.
A területen lévő építmények közműellátására kiépült a teljes közműellátás, így kiépültek ennek
keretében az ellátó vízvezetékek, a szenny és csapadékvíz elvezetésére az egyesített rendszerű
csatornák, a földgáz vezetékek, a villamos kis és középfeszültségű földkábelek, valamint az
elektronikus hírközlés földkábelei.
Az ellátó közművezetékeken a területen keresztülhaladnak a városi ellátó hálózatok gerincvezetékei
is, ilyenek a dn 600-as vízvezeték, a dn 1900-as és dn 1500-as egyesített csatorna, a lakótelep
ellátására épített 2xdn 400-as távhővezeték, ezek más városrészek ellátásában is fontos szerepet
játszanak.
A tervezett Intermodális Központ létesítése során a közműfejlesztés kettős feladat, egyrészt az új
létesítmények építése során elbontandó közműlétesítmények új nyomvonalra való átépítése,
másrészt az Intermodális Központ új létesítményeinek közműellátását kell biztosítani.
A közműkiváltások szempontjából a tervezett Intermodális Központ létesítményei közül két
problémás elemet kell figyelemmel kísérni. Ezek a Piazza alatti mélygarázs és a Keleti tömb alatti
mélygarázs. Ezek a tervezett épületek több meglévő közművezetéket elépítenek, így azok új
nyomvonalra való átépítése szükséges. Ezek a következők:
1. A Piazza alatti mélygarázs és a Keleti tömb alatti mélygarázs is elépíti a városi csatornahálózat egyik
fontos elemét, az egyesített rendszerű dn 1500-as méretű vb
csatornát. Ezt a csatornát így 205 fm hosszban el kell bontani és helyette 164 fm hosszban a
Wesselényi út nyomvonalán új csatornát kell építeni. A csatorna a Wesselényi út nyomvonalán ezen a
szakaszon a meglévő 60/90-es beton csatorna mellett megépíthető arra van elegendő hely. Az
építendő dn 1500-as vb csatorna ugyanarra a dn 1900-as vb csatornára ráköthető magassági
szempontból, amelyre az elbontandó Petőfi téri csatorna a Raktár utcánál jelenleg ráköt.
2. A Piazza alatti mélygarázs és a Keleti tömb alatti mélygarázs is elépíti a városi vízellátó hálózat dn
600-as méretű ac vízvezetéket, ezért a vezetéket a mélygarázsok által érintett szakaszán 80 m
hosszban el kell bontani és a Wesselényi utca nyomvonalán 60 m hosszban kell megépíteni. Az új
vezetéket GÖV anyagú csőből javasoljuk megépíteni.
3. A Piazza alatti mélygarázs és a Keleti tömb alatti mélygarázs is elépíti a városi gázellátó hálózat dn
90-es méretű 180 m hosszúságú kisnyomású gázvezetéket, ezek elbontása szükséges. Az egyik
vezeték már nem lát el fogyasztót, ezért azt nem kell újra megépíteni, de a másik vezetékszakasz a
MÁV Pályaudvar „A” épületét látja el, ezért azt 150 m hosszban az új autóbusz pályaudvar útja
nyomvonalán újra meg kell építeni dn 90-es KPE vezetékből.
4. A Piazza alatti mélygarázs és a Keleti tömb alatti mélygarázs is elépíti a városi csatornahálózat egyik
elemét, az Pályaudvar előtti jelenlegi közlekedési területek víztelenítését végző egyesített rendszerű
30/45-ös betoncsatornát. Ezt a csatornát így 145 fm hosszban el kell bontani. A Piazza alatti
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mélygarázs szintén 20 m hosszban elépíti a városi csatornahálózat egyik elemét, a Pályaudvar „A”
épületének víztelenítését végző egyesített rendszerű 30/45-ös betoncsatornát. Az „A” épület
víztelenítésének biztosítására ezért 100 m hosszúságú dn 60-as beton csatornát kell építeni az új
autóbusz pályaudvar útja nyomvonalán a Wesselényi út nyomvonalán építendő új csatornáig.
5. A Piazza alatti mélygarázs a Petőfi tér északnyugati sarkánál szintén elépíti a városi középnyomású
gázhálózat dn 200-as vezetékét, ezért a vezetéket 110 m hosszban el kell bontani és új nyomvonalon
70 m hosszban dn 200-as KPE vezetéket kell építeni.
6. A Piazza alatti mélygarázs és a Keleti tömb alatti mélygarázs is elépíti a városi vízellátó hálózat
egyik elemét, az Pályaudvar előtti közlekedési területek alatt megépített dn 150-es ac anyagú
vízvezetéket. Ezt a vízvezetéket így 160 fm hosszban el kell bontani. Az „A” épület vízellátásának
biztosítására ezért 100 m hosszúságú dn 160-as KPE vízvezetéket kell építeni az új autóbusz
pályaudvar útja nyomvonalán a Wesselényi út nyomvonalán építendő új dn 600-as vízvezetékig.
7. A Piazza alatti mélygarázs és a Keleti tömb alatti mélygarázs is elépíti a városi villamosenergia
ellátó hálózat egy-egy 10 kV-os, illetve 20 kV-os villamos földkábelét, ezért a vezetékeket 110 m
hosszban el kell bontani és 90 m hosszban új vezetéket kell építeni.
8. A Piazza alatti mélygarázs belsőgépészeti igényeinek ellátására a Petőfi teret övező utcák
nyomvonalán a szükséges közművezetékek már üzemelnek, illetve az új autóbusz pályaudvar útja
nyomvonalán az „A” épület további ellátására is épülnek új közmű vezetékek. A meglévő és az új
vezetékekről a belsőgépészeti igényeket kielégítő bekötő vezetékek kiépíthetők.
9. A Keleti tömb alatti mélygarázs és a felette lévő építmények, létesítmények belsőgépészeti
igényeinek ellátására a Wesselényi út nyomvonalán kell a szükséges közművezetékeket kiépíteni, ez
egy dn 160-as KPE vízvezeték, egy dn 400-as szennyvízcsatorna és egy dn 150 KPE kisnyomású
gázvezeték. Ezekről az új vezetékekről a belsőgépészeti igényeket kielégítő bekötő vezetékek
kiépíthetők.
10. A Piazza alatti mélygarázs és a Keleti tömb alatti mélygarázs között egy 2xdn400-as méretű távhő
vezeték üzemel, ezeket a vezetékeket a 2 mélygarázs nem építi el. Ugyanakkor a két mélygarázs
között 2 db csökkentett űrszelvényű átjárót terveznek, amelyek megépítése estén a meglévő
2xdn400-as méretű távhő vezetéket el kell bontani és helyettük az átjárók fölé új magassági
nyomvonal vezetéssel kell az új 2xdn400-as méretű ISOROHR távhő vezetéket megépíteni.
11. A tervezett létesítmények építése során 0,73 ha többlet burkolt felület keletkezik a jelenlegi
burkolt felületekhez képest. Ez 2 éves gyakoriságú 15 perc időtartamú záporral számolva 110 l/sec
többlet elvezetendő csapadékvíz mennyiséget jelent, amellyel a meglévő vízelvezető rendszert nem
kívánjuk terhelni, ezért egy 100 m3 térfogatú zárt, csökkentett kifolyású záportározó medencét
építenek. Ebből a csatornahálózatot üzemeltető Csatornázási Művek hozzájárulásával engedélyezett
vízhozammal, szivattyú és nyomóvezeték segítségével juttatják a csapadékvizet a befogadó
csatornába.
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