Üllői úti kerékpársáv javaslat
Könyves Kálmán körút – Kálvin tér közötti szakasz
JELENLEGI HELYZET:
Az Üllői út jelenlegi kialakítása ezen szakaszon főleg kétszer háromsávos úttest két oldalon zöld foltokkal és fákkal ellátott járdával. Parkolás szabályosan vagy szabálytalanul a járdán.
A Könyves Kálmán körút és Vágóhíd utca közötti szakaszon a megengedett legnagyobb sebesség 60 km/h. Innentől 50 km/h. A Könyves Kálmán körút feletti felüljárón a tényleges mért átlagos csúcssebesség 60-70 km/h. A Vágóhíd és a Nagykörút közötti szakaszon a tényleges mért átlagos csúcssebesség 50-60 km/h. A Nagykörúttól a Kálvin térig a külső sávon gyakori a rakodás, taxivárás, ill. a jobbra kanyarodás előtti megállás. 

ÁLTALÁNOS JAVASLAT:
Tárgyi szakaszon általánosan kerékpársáv kialakítását javasoljuk a külső sáv mellett vagy helyett. Ahol ez az úttest korlátozott szélessége vagy egy csomópont sajátosságai miatt nem lehetséges, kerékpár piktogramokkal jelölt útvonalakat javasolunk. Ebben az esetben a sávok szélességét úgy kell elosztani, hogy a külső sáv szélesebb legyen a belső sávok rovására.
Azokban a kisebb kereszteződésekben, ahol jobbra kanyarodási igény merül fel, de nincs külön jobbra kanyarodó sáv, a kerékpársávot meg kell szüntetni, és piktogramokkal átvezetni a kereszteződés után folytatódó kerékpársávba. A hatályos KRESZ 31. § (2) értelmében bekanyarodáshoz a kerékpársávba besorolni nem szabad, azonban a biztonságos kerékpáros közlekedéshez a kanyarodó autókkal való fonódás elengedhetetlen!

INDOKLÁS:
Az Üllői út a Könyves Kálmán körúton belüli szakaszán már nem indokolt az átmenő gépkocsiforgalom számára kialakított gyorsforgalmi pálya fenntartása. Az út belső két-két sávja a maximum sebesség szigorúbb betartatása mellett is képes a jelenlegi átmenő forgalmat kezelni. A csúcssebesség csökkentésére a kerékpárosok biztonsága miatt van szükség. A kocsik sebessége befolyásolható forgalmi a lámpák beállításával, sávszélességgel, egyéb útburkolati jelekkel. 40-50km/h-s csúcssebesség mellett a kerékpáros forgalom biztonságos lehet a külső sávon, vagy mellette külön kerékpársávon.
A járda korlátozott hasznos szélessége, a sok mellékutca, a járdán parkoló, ill. kapualj előtt megálló gépkocsik miatt a járdán vezetett kerékpárút nem javasolt.

RÉSZLETES JAVASLAT:

I. Könyves Kálmán körút – Üllői út jelzőlámpás csomópont
A belváros felé (fotók: 150-155)
Jelenlegi helyzet: A kereszteződés után a kerékpárutat a felüljáró alá vezetik, kereszteződés közben többször piros lámpa.
Javaslat: A kerékpár-átkelőhely a felüljáró jobb oldalán maradjon. Lámpa áthangolás. Kereszteződés után a háromszög járdaszigeten meg lehet várni a jobbról jobbra kanyarodó kocsikat. Itt egy forgalmi lámpa is lehet indokolt.
Ellenkező irányban (fotók: 242-250)
Jelenlegi helyzet: A kerékpáros útvonal átkelőhelyekkel, forgalmi lámpákkal balról elkerüli a kereszteződést. Az út érinti a Népligetet és utána keresztezi az Üllői utat a felüljáró alatt.
Javaslat: A megoldás elfogadható. 

II. Könyves Kálmán körút – Heim Pál kórház közötti szakasz
A belváros felé (felüljáró melletti út) (fotók: 157-161)
Jelenlegi kialakítás: 2 forgalmi sáv (7,2 m) – járda: (3,0 m) (becsült)
max. seb.: 60 km/h;
Javasolt kiosztás: 2 forgalmi sáv (6,0 m) – kerékpársáv (1,2 m) – járda (3,0)
max. sebesség: 50km/h.
A belváros felé (felüljáró utáni szakasz)
Jelenlegi kialakítás: 4 forgalmi sáv (14,5 m) – parkolósáv (2,5 m) – járda (3,0 m) (becsült)
max seb.: 60 km/h;
Javasolt kiosztás: 4 forgalmi sáv (13,0m) – kerékpársáv (1,4 m) – biztonsági sáv (0,6 m) – parkolósáv (2,0 m) – járda (3,0 m)
max seb.: 50km/h.
Ellenkező irányban (felüljáró mellett) (fotók: 236-241)
Jelenlegi kialakítás: 2 forgalmi sáv (7,2 m) járda/kerékpárút: 3,0 m (becsült)
Az FTC stadion előtt a kerékpárút átkelőhely segítségével átkerül az útpálya bal oldalán lévő járdára és később a felüljáró alatt halad tovább.
Javaslat: A meglévő megoldás megfelel.

III. Vágóhíd utcai jelzőlámpás csomópont
Fontos kerékpáros csomópont: a Vágóhíd utcában vezet az Üllői út – Gyáli út összekötő kerékpárút a járdán. A Vágóhíd utcával szemben a Heim Pál kórház bejárata.
A belváros felé
Jelenlegi helyzet: lámpás kereszteződés széles gyalogosátkelőhellyel az Üllői útra merőlegesen.
Javaslat: A gyalogosátkelő egy része legyen kétirányú kerékpáros átkelő. A kórházi oldalon kerékpáros felállóhely kijelölése szükséges a járdán.
Kerékpárparkoló elhelyezését javasolunk a kórház bejárata előtt.
Ellenkező irányban (Vágóhíd utca) (fotók: 233-235)
Javasolt kiosztás a csomópont előtt: 3 forgalmi sáv (9,5 m) – kerékpársáv (1,5 m) – kanyarodósáv jobbra (3,0 m)

IV. Heim Pál kórház – Nagyvárad tér közötti szakasz
Első szakasz: mint a Heim Pál kórház előtti
Csomópont előtti szakasz:
Jelenlegi kialakítás: 5 forgalmi sáv (17,5 m) – a jobb sáv elején taxi parkoló, illetve kanyarodósáv jobbra – járda (6,0 m) (becsült)
Forgalmi lámpa előtt balra szélesedik az út: 6 forgalmi sáv (21,0 m).
Javasolt kiosztás: 5 forgalmi sáv (13,5 m) – kerékpársáv (1,5m) – kanyarodósáv jobbra (3,0 m) – járda (6,0 m)

V. Nagyvárad téri jelzőlámpás csomópont
Meglévő helyzet: Két soksávos út kereszteződik, a tér mindegyik sarkán a jobb sávról a forgalmi lámpa előtt jobbra lehet kanyarodni. Ezért a lámpa egy háromszögű járdaszigeten áll. Gyalogos átkelés földfelszín alatt.
Balra fordulni kívánó kerékpáros számára a bal sáv biztonságosan elérése a négysávos úton nem lehetséges.
Javaslat (minden irányra érvényes): A kerékpársáv helyett kerékpár piktogram és iránynyíl segíti a haladást. A balra fordulni kívánó kerékpáros jobb oldalon marad és a szembe lévő járdaszigeten megáll, ahol lámpa jelzi mikor lehet balra kanyarodni. Alternatíva: Előretolt kerékpáros felállóhelyet alakítunk ki a jobbról közeledő, a zöld lámpára váró kocsik előtt a külső sávban, kerékpárlámpával.
Az egyenesen haladók számára a szemben lévő járdaszigettől ismét kerékpársávvá válik az útvonal. 
Javaslat (csak a Heim Pál korház irányából közeledő kerékpárosok részére): Gyalagos/kerékpáros átkelőhely létesítése megfontolandó az Üllői út két oldala között, a Szent László kórház miatt. Az átkelőhely a járdaszigeteken már elő van készítve süllyesztett járdaszegéllyel.
A Szent László kórház bejárata előtt kerékpárparkoló elhelyezését javasoljuk.

Ellenkező irányban hasonló a helyzet és azonos a javaslat (fotók: 226-232).

VI. Nagyvárad tér – Ludovika tér közötti szakasz
A belváros felé (képek: 173-175)
Út jelenlegi kialakítása: 3 forgalmi sáv (9,0 m) – járda (4,0 m később 7,0 m)
Javaslat: Kerékpáros piktogrammal jelölt kerékpárnyom a külső forgalmi sáv jobb oldalán (tengelye min. 1,0 méterre az útszegélytől).
Bárka Színház előtti parkoló: kerékpárparkoló elhelyezését javasoljuk a színház bejárata előtt.

Ellenkező irányban hasonló a helyzet és azonos a javaslat (fotók: 223-225).

VII. Ludovika téri jelzőlámpás csomópont
A belváros felé (fotó: 176)
Meglévő helyzet: Három sávos az út, a jobb sávból sokan jobbra fordulnak. Mindhárom sáv jobbra tolódik (S-kanyar). 
Javaslat: A jobb oldali sáv előtt előretolt kerékpáros felállóhely létesítését javasoljuk.

VIII. Korányi Sándor utcai csomópont
A belváros felé (fotók: 177-178)
Meglévő helyzet: Három sávos az út, jobbról egysávos (6,0 m széles) egyirányú út 45 fok alatt csatlakozik a főúthoz. A jelenlegi kialakítás nem ösztönözi a jobbról közeledő forgalmat a lassításra.
Javaslat: A mellékutca úttestének szűkítése a csatlakozás előtt. Elsőbbségadási kötelezettséget jól látható útburkolati jellel (vastag vonal, vagy cápafogak) nyomatékosítani kell. A kerékpársávot mindkét oldalán szaggatott vonal kíséri a csomópontban.

IX. Korányi Sándor utca – Nagykörút közötti szakasz
A belváros felé (fotók: 179-197)
Jelenlegi helyzet: Három forgalmi sáv (10,5 m) – zöldsáv (1,5 m) – járda (3,5 m). Sok helyen szabálytalan parkolás a járdán.
Javaslat: Mivel a járda hasznos szélessége csak 3,5 m és a belváros felé egyre több a gyalogos forgalom (különösön a Klinikák metróállomás környékén) és sűrűbben fordulnak elő mellékutcák, javasoljuk a forgalmi sávok szűkítését és a kerékpárforgalmat végig kerékpársávon vezetni. A forgalommal párhuzamos parkolás a kerékpárforgalom miatt nem tervezhető. A szabálytalan parkolás 20 cm magas gömbölyített betonelemekkel vagy csőkorláttal részben megakadályozható. (Szigorúbb rendőri fellépés mellett.) 
A kereszteződéseknél a kerékpársávot az “általános javaslat” részben leírtak szerint kell kialakítani.
Javasolt profil: Három forgalmi sáv (9,0 m) – kerékpársáv (1,5) – zöldsáv (1,5 m) – járda (3,5 m). Azon mellékutcák előtt, ahova be szabad fordulni, a külső sávban egymás mellett jelenik meg a jobbra forduló és az egyenes nyíl, jelezve, hogy a jobbra igyekvő gépkocsiknak az út jobb széléről kell jobbra kanyarodniuk.

Ellenkező irányban hasonló a helyzet és azonos a javaslat.(fotók: 199-202)
A Páva utca után az úttest mellett zöldsáv (2,0 m) – járda 3,20-3,50 m. Az út mindkét oldalon sok a járdán parkoló gépkocsi.

X. Nagykörúti jelzőlámpás csomópont
A belváros felé (fotók: 195-198)
Jelenlegi helyzet: a csomópont előtt a három forgalmi sáv jobbra szélesedik egy negyedik sávval (13,5 m) – parkolósáv 2,5m – járda (4,0 m). A kereszteződésnél a járda az aluljáró lépcsőjénél végződik. A lámpánál két sáv fordul balra, egy sáv halad egyenesen és egy jobbra fordul.
Javaslat: Kerékpársáv egyenesen halad a forgalmi lámpáig (lehetőleg piros útburkolattal). A sávot mindkét oldalon szaggatott vonal kíséri jelezve, hogy a jobbra fordulni szándékozó forgalom keresztezheti azt.
A jobb oldali forgalmi sáv elé előretolt kerékpáros felálló kerül, kiszolgálva a Ferenc körút felől érkező, balra kanyarodni szándékozó kerékpárosokat.
A kereszteződésben a kerékpársávot mindkét oldalon szaggatott vonal kíséri.

Ellenkező irányban hasonló a helyzet és azonos a javaslat (fotók: 199-202).

XI. Nagykörút – Kálvin tér közötti szakasz
A belváros felé (fotók: 356, 351, 346)
Meglévő helyzet: Két forgalmi sáv (6,5-7,0 m, helyenként a jobb sáv parkolásra használva) – járda (3,5 m). Egy sáv jobbra kanyarodik a Szentkirályi utcába, két sáv jobbra kanyarodó a Szabó Ervin térnél. A változó útprofil és az egymást követő lámpás kereszteződések ösztönzik a gépkocsivezetőket sebességük csökkentésére.
Javaslat: Kerékpáros piktogramokkal jelölt útvonal a jobb sávban. Ahol a jobb sáv jobbra fordul a kerékpáros útvonal átvezetése a bal sávba.
A Szabó Ervin tér – Kálvin tér közötti szakasznál feltétlezve, hogy a rekonstruált út egyenesen fog haladni. 

Ellenkező irányban (fotók: 347-355) az előzőekkel azonos.


