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A jól megtervezetett felül- és aluljárók segíthetik a biz-
tonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés meg-
teremtését, költséghatékony átkelési alternatívát kí-
nálnak a legideálisabb útvonalak követése érdekében, 
csökkentik a közlekedési fennakadásokat, és hálózati 
szintű összeköttetést biztosítanak [1].

Egy a témában végeztt kutatás arra a következtetésre 
jutott ([3]-as számú hivatkozás), hogy az elosztóutakat 
keresztező többszintű kereszteződések (kerékpáros hi-
dak vagy alagutak) megléte erős összefüggést muta-
tott a halálos kimenetelű ütközések arányának viss-
zaszorításával: Ez, a holland települések rendszerszintű 

távolságának leméréséhez kidolgozott pontszám egy 
24%-os csökkenésnek felelt meg a halálos kimenetelű 
kerékpáros balesetek valószínűségének tekintetében. 
A pontszámot az alacsony forgalmú területeken meg-
tett kerékpáros kilométerek arányát, és az egy kilomé-
terre jutó, elosztóutakat keresztező biciklis alagutak és 
hidak számát összevetve kaphatjuk meg.

Ugyanakkor az is fontos, hogy az alul- és felüljárók aka-
dálymentes közlekedést biztosítanak a kerékpárosok-
nak (nincsenek például lépcsők), mérsékelt a meredek-
ségük, és a jelenlegi kerékpárosforgalomhoz mérten 
kényelmes méretekkel rendelkeznek [4].

Megvalósítással járó előnyök

Az egyéb forgalom gépjárműforgalomtól való elkülönítése növeli a biztonságot

Menedéket nyújthat a szél és az eső elől

Látványos nevezetességgé is válhatnak, ezáltal pedig figyelemfelhívó szerepet 
is betölthetnek, illetve az adott útvonal népszerűségét is növelhetik
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Extra biztonsági távolság kijelölésére lehet szükség a korlátok miatt, illetve, hogy ne 
érhessék hirtelen széllökések a kerékpárosokat a mellettük elhaladó forgalom miatt.

A hollandiai F325-ös kerékpáros sztrádán található Eisenhower 

alagút. Egyenes megközelíthetőség, jó beláthatóság, egyenletes 

kanyarok az alagút bejáratánál, és napfényablakok a képek [5]

Kerékpáros híd Szlovákiában [6]
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