Megújul az Erzsébet híd pesti lehajtója
A Március 15. tér és a Ferenciek tere már folyamatban lévő átépítése mellett a Fővárosi
Önkormányzat út- és hídfelújítási programjának részeként, a BKK beruházásában megkezdődik az
Erzsébet híd Váci utca és Belgrád rakpart vonala között található felhajtóhídjának felújítása is. A
kivitelezés várhatóan augusztus 10-én, szombaton kezdődik. A szerkezeti felújítás mellett járdát
létesítünk a hídfelhajtó északi, templom melletti oldalán.
A hídfelhajtó több ütemben történő átépítésének első ütemében a szerkezet közepén végeznek
munkát. Az elzárt munkaterület mellett összesen 3 forgalmi sáv számára biztosítható hely, amelyek
közül kettő Buda, egy pedig Pest felé vezet majd, összhangban a Ferenciek terén érvényben lévő
forgalmi renddel.
A Buda irányú két forgalmi sáv közrefogja majd a munkaterületet, így az egyik sáv a híd északi, míg a
másik – a Pest irányú sáv mellett – a dél oldalon lesz kijelölve. A Váci utca vonalában továbbra is le
lehet majd hajtani az Erzsébet hídról a Március 15. térre.
A Pest irányú forgalom számára biztosítható egy forgalmi sáv miatt torlódások várhatóak nemcsak a
hídon, hanem a Hegyalja úton is. Ezért a BAH-csomópont felől érkező menetrend szerinti
autóbuszjáratoknak (8, 112, 239) a Hegyalja úton az Erzsébet híd irányában a Mészáros utca és a
Döbrentei tér között – az árvízi idején érvényes közlekedési rendhez hasonlóan – ideiglenesen
buszsávot jelölünk ki, így ezen a szakaszon a közúti forgalom számára csak egy sáv áll majd
rendelkezésre. A buszsáv közúti kapacitásveszteséget nem okoz majd, mivel az Erzsébet híd amúgy
sem tud nagyobb közúti forgalmat fogadni, mint amennyi egy sávon át a Hegyalja úton és a Krisztina
körút felől érkezne, így viszont a buszokat ki tudjuk emelni a torlódásból és utasaiknak időt tudunk
megtakarítani.
A hídfelhajtó átépítése – Március 15. tér és a Ferenciek tere átépítéséhez hasonlóan – előreláthatólag
november második felében fejeződik be.
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