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KERÉKPÁROS HÁLÓZAT
ELŐSZÓ
Ez a tanulmány a kutatási csomagok felhasználásával
készült, amelyeket Martin városa dolgozott fel a Trendy
Travel projekttel együttműködésben. A következő három
tanulmányt foglalja magába:
1.
Kerékpáros hálózatok tanulmánya
2.
Ipari övezetek és ezek kapcsolata a kerékpáros
hálózattal Martinban,
3.
A városi kerékpáros közlekedés fejlesztése --tanulmányterv.
Ezen három tanulmány a város kerékpáros hálózatával
kapcsolatos problémákra összpontosít és szlovák nyelven
elérhető. A kiadványok legfontosabb részeit foglalja össze és
ismerteti ez a dokumentum a továbbiakban.
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1. A KERÉKPÁROS HÁLÓZAT
TERVEZÉSÉNEK ELVEI
A kerékpáros hálózat egymáshoz kapcsolódó kerékpárutakból, kerékpársávokból és ezek kereszteződéseiből/
csomópontjaiból áll, amelyek a kerékpárosok igényeinek kielégítésére vannak kialakítva. A kerékpáros hálózat szerepe annak
kezdetétől a végéig terjedő közvetlen és biztonságos összeköttetést biztosító szolgáltatáson alapul. Ez a tanulmány érinteni
fogja a szomszédos területek kerékpáros hálózatát is. Egy rendeltetésének megfelelően működő kerékpáros hálózat könnyen
felfogható és érthető, tehát a kerékpáros gondolati térképet tud kialakítani magában a területről. Ez lehetővé teszi az egyszerű
tájékozódást a teljes kerékpárút hálózaton belül. A sebesség és a biztonság maximalizálható biztosítva azt, hogy emellett csak
kevés alternatív útvonal/ elkerülő utat kell igénybe venni. A tervezési fázisban és az azt követő megvalósítási időszakban
létfontosságú az alapvető követelmények követése: közvetlen kapcsolat, elérhetőség, biztonság, a megvalósítás/ végrehajtás
magas színvonala, a környezetvédelem és az egyszerű fenntarthatóság.

1.1. A KERÉKPÁROS HÁLÓZAT TERVEZÉSÉNEK ALAPLVEI

1.1.1. Közvetlen kapcsolat
A megfelelően kialakított kerékpáros
infrastruktúra
a
lehető
legközvetlenebb elérési útvonalat
kínálja a célállomásig a kerékpáros
számára kerülő útvonalak minimális
igénybevételével.
A
legtöbb
kerékpáros a rugalmassága által
biztosított
előnyök
miatt
veszi
fontolóra a kerékpár használatát.
Viszont ez csak abban az esetben
érvényes, ha a kerékpáros útvonal nem
érint különböző típusú forgalmas
utakat.
A biztonság növelése nem feltétlenül
ösztönzi a kerékpárost a kijelölt kerülő
útvonal használatára, például egy
olyan kerülő út esetén, amely növeli a
kerékpáros számára a célállomás
eléréséhez szükséges útvonal hosszát
és ennek időtartamát. Felmérések
kimutatták, hogy a kerékpárosok
többsége a veszélyesebb és zsúfoltabb
útszakaszok
használatát
részesíti
előnyben,
amennyiben
ez
közvetlenebb és gyorsabb kapcsolatot
nyújt a célállomásig a biztonságosabb,
de hosszabb és lassabb kerülő
útvonallal szemben. Sok ember csak
olyan helyzetekben részesíti előnyben
a kerékpár használatát, ha az gyorsabb
elérést biztosít, mint a gépjármű.
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Abban az esetben, ha a városközpontok gépjármű-parkolási gondokkal és az egyirányú utcák problémáival küzdenek a
gépjárművezetők gyakran a kerékpár használata mellett döntenek, amennyiben az gyorsabb elérést biztosít. Ebből is látszik,
hogy az időmegtakarítás nagyon fontos tényező és gyakran a közlekedési módjuk megváltoztatására is rábírja az embereket.
Más szóval, egyes kerékpárosok nem fogják igénybe venni az új és kényelmes kerékpáros útvonalat, amennyiben az nem kínál
közvetlenebb, gyorsabb kapcsolatot a célállomás felé. Ez a szabály főként a felnőtt kerékpárosokra érvényes. A gyermekek és
az idősek inkább a biztonságos útvonalat részesítik előnyben.

1.1.2. A kerékpáros közlekedés lefolyása
A kerékpáros hálózat egy összefüggő egységet alkot, amely összeköttetést teremt valamennyi kiindulási pont és a
célállomások között, tehát gyakorlatilag lehetővé teszi a kerékpáros számára bármely pontra való eljutást a városon belül. Egy
ilyen hálózat típusa és szerkezete függ az úthálózat lehetőségeitől, a környezettől, a tulajdonos és a karbantartó közötti
kapcsolat jellegétől, biztonságtól, stb. Azon kerékpár útvonalak, amelyek biztosítják a kerékpáros közlekedés lefolyását nem
vezetnek át a közlekedési lámpákon vagy megszakadnak útépítési munkák vagy építési területek miatt.

1.1.3. A kerékpáros közlekedés biztonsága
Egy jól megtervezett kerékpáros hálózat megfelelően elkülönül a fő közlekedési útvonalaktól (azon utak, melyeken a
sebességkorlát 50 km/óra vagy annál magasabb), valamint világos és állandó láthatóságot nyújt a gépjárművezetők és a
kerékpárosok részére könnyen érthető és jól áttekinthető kereszteződésekkel/ csomópontokkal. A kerékpárosok a közúti
közlekedés leginkább veszélyeztetett alanyai, figyelembe véve a sebességkülönbségeket és a kerékpárosok „sebezhetőségét’’.
Ha egy kerékpáros és egy gépjármű ütközik, a kerékpáros van nagyobb károsodásnak kitéve. Bár a kerékpársávok tervezői
befolyásolhatják a közúti közlekedés biztonságos lefolyását azok megfelelő elhelyezésével, illetve a kerékpárosok
átirányításával a kevésbé forgalmas útvonalak irányába, részben egyirányú forgalomi rend kialakításával (kerékpárosok/
kétirányú, gépjárművek/ egyirányú), továbbá forgalomcsökkentő intézkedések végrehajtásával, a kereszteződéseken/
csomópontokon való biztonságos áthaladás lehetővé tételével.
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A parkoló gépjárművek, növényzet, útakadályok, rossz beláthatóságú ívek, zajvédő falak és így tovább, csökkentik a
kerékpárosok láthatóságát. Ilyen esetekben nagyon fontos közúti jelzésekkel felhívni az autósok figyelmét a kerékpárosokra.
Az egyik leghatékonyabb intézkedés, amely fokozza a kerékpárosok biztonságát, a 30 km/órás sebességkorlátozás
bevezetése. Egy jól végrehajtott sebességkorlátozó intézkedés esetén akár a különálló kerékpársáv is elhagyható. Minden
kerékpáros megpróbálhatja egyénileg is biztonságosabbá tenni saját közlekedését. Ennek számos módja van, amellyel a
kerékpáros --- különösen az éjszakai órákban - növelheti a saját biztonságát a kerékpár megfelelő kivilágításával.

1.1.4. A kialakítás színvonala és a környezetvédelem
A kialakítás színvonala és a környezetvédelem --- az útfelület minősége nagy hatással van a használatra. A repedések, lyukak,
kátyúk, a felszínre törő fa gyökerek nagyon kellemetlenek lehetnek a kerékpárosok számára. Másrészről ez nem feltétlenül
jelenti azt, hogy az útvonal használhatatlan, ezek a jelenségek csupán csökkentik a haladási sebességet és ezeknek
köszönhetően kevésbé lesz kényelemes a kerékpározás. Továbbá ezek is növelik a balesetek kockázatát. Mindezen tényezők
elkedvetleníthetik a kerékpárosokat. Csakúgy, mint minden más út, a kerékpárutak is rendszeres karbantartást igényelnek,
csakis így biztosíthatnak kényelmes és élvezhető használatot a kerékpárosok számára. A kerékpárutak vonzereje egyaránt
függ annak környezetétől is.
Minél vonzóbb környezetben helyezkedik el az adott kerékpárút, annál nagyobb az esélye, hogy az népszerű lesz és a napi
közlekedés lényeges elemévé válik. Ennek érdekében az útvonalat (amennyiben ez lehetséges) folyók mentén, zöld
övezeteken és parkokon keresztül érdemes vezetni. A környezeti vonzerő erősen kötődik a szociális biztonságérzethez és
otthonosság érzéséhez. Nagyon fontos a megfelelő kivilágítás is. Az emberek igyekszenek elkerülni a rossz látási viszonyokkal
rendelkező útvonalakat, így pl. az alagutakat, aluljárókat, illetve az olyan helyeket, ahol kevés az emberi tevékenység (a
lakatlan vagy ritkán lakott területeket), valamint az olyan helyeket is, amelyeknek rossz hírnévnek örvendnek, például éjszakai
bárok környezetét, elhagyott gyárak, csarnokok épületét.
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1.1.5. A közlekedés résztvevői közötti kölcsönös
tolerancia
A kerékpáros közlekedés minőségét, csakúgy, mint
annak biztonságát nagymértékben befolyásolhatja a
kerékpárosok, a gyalogosok és az autósok közötti
kölcsönös tolerancia. Ezen közlekedési módok együttes
megléte a közlekedési térben számos bonyolult
helyzetet indukálhat, melynek oka a közúti közlekedés
résztvevői közötti intolerancia. Bár nem mindig a
gépjárművezetők hibájából történnek a közlekedési
balesetek, ezek leggyakoribb áldozatai mégis
a kerékpárosok és a gyalogosok. A kerékpárosok,
gyalogosok és a gépjárművezetők közötti viszony
megértése nem csupán az általános iskolák tantervének
részét kellene hogy képezze, hanem a különböző
kulturális és szociális intézményeknek is nagy hangsúlyt
kellene fektetniük a témára. Például Martin történelmi
városközpontjában az egyik érvényes korlátozás a
„kerékpárral behajtani tilos‘‘ jelzés. Tehát minden
kerékpáros, aki belép a gyalogos övezetbe maga mellett
köteles tolni a járművét egészen a zóna végéig. Bár
a gyalogos övezet tervezése során számba vettük annak
lehetőségét is, hogy a kerékpárosoknak szabad behajtást
biztosítunk ebbe a zónába úgy, hogy eközben
a gyalogosok továbbra is elsőbbséget élveznek.
Sajnálatos módon néhány kerékpáros a gyalogosok felé
irányuló elfogadhatatlan viselkedésmódja miatt
kénytelenek voltunk ezt a szabályt lecserélni a „behajtani
tilos‘‘ jelzésre. Más szlovák települések (pl. Kassa)
tapasztalatai alapján pedig elvetettük azon javaslatot is,
hogy a gyalogos övezeten belül a kerékpárosok részére
fenntartott sávot különítsünk el. Kassán sem
a kerékpárosok, sem a gyalogosok nem vették
figyelembe ezt a szétválasztó intézkedést. Azonban
érdemes megjegyezni, hogy sok európai város, pl
Ferrara, Bolzano, Graz és még számos további esetben a
kerékpárosok és a gyalogosok gond nélkül közlekednek
egymás mellett a zóna bevezető szakaszán elhelyezett
tiltásoknak és korlátozó intézkedéseknek köszönhetően.
Ezek a példák bizonyítják, hogy a kerékpáros közlekedés
színvonala és biztonsága nem csak a kerékpáros-autós
kapcsolattól függ, hanem a kerékpárosok gyalogosok
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felé tanúsított magatartása is fontos szerepet játszik (és ez fordítva is igaz). Ez egy újabb indok, amiért érdemes a használókat
megismertetni valamennyi közlekedési móddal és azzal, hogy hogyan legyenek toleránsak, megértőek és barátságosak
egymással szemben. A Trendy Travel projekt keretén belül tudatosan nagy hangsúlyt fektettünk az óvodákkal és az iskolákkal
való együttműködésre a közlekedésoktatás színvonalának javítása érdekében és azért, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok
megtanulják a helyes magatartást a közúti közlekedésben.

1.2. A VÁROS KERÉKPÁROS HÁLÓZATÁN BELÜL A KERÉKPÁRUTAK LEHETSÉGES HIERARCHIÁJA

1.2.1. Elsődleges szempont




az egész város szempontjából lényeges fő kerékpárútvonalak
magas színvonalú kivitelezés, ha a helyzet lehetővé teszi, a kerékpárosok és a gépjárművek szétválasztásának
biztosítása
az elsődleges szempont a kerékpáros közlekedés kiindulási pontjai és célállomásai közötti közvetlen kapcsolat

1.2.2. Másodlagos szempont



a város és a régió szempontjából lényeges rekreációs kerékpárútvonalak
magas színvonalú megvalósítás elsősorban a városi turizmus fejlesztése érdekében, valamint biztosítani a
használhatóságot valamennyi lehetséges úthasználó részére, beleértve a mozgássérülteket is, a közlekedési tér
többfunkciós felhasználása
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1.2.3. Harmadlagos szempont


Összes többi lehetséges kerékpáros összeköttetés a városrészekkel - kerületekkel

2. A KERÉKPÁROS HÁLÓZAT
KIALAKÍTÁSÁNAK ELSŐDLEGES
PARAMÉTEREI
A kerékpárutak esetén használatos tervezési
elemek megválasztása során szükség van
néhány alapkövetelmény teljesítésére: a
közvetlen kapcsolat, folyamatosság, biztonság,
a megvalósítás színvonala/ kivitelezés, a
környezethez illeszkedő kialakítás és az
egyszerű karbantarthatóság.

Ezek a követelmények kielégíthetőek a
következő elvek követésével:








oFontos az útfelület megfelelő
karbantartása
oAz
útfelület
heterogenitásának
megtartása (burkolatjelek)
oMegfelelően illeszkedő kialakítás
oJó
beláthatóság
főként
a
kereszteződésekben/
csomópontokban
és
ívekben/
letérőkben
oAz útvonal lehetőleg vonzó és
társadalmilag
biztonságos
környezeten vezessen keresztül
oLehetőleg minimális emelkedőt,
fenntartást
és
kerülőutat
kell
alkalmazni annak érdekében, hogy ne
befolyásolja negatívan a kerékpárutak
használatát.

A kerékpárutak 3 alaptípusa ismert:




Különálló kerékpárutak
Fizikailag is elválasztott kerékpárutak
és kerékpársávok
Optikai
jelzésekkel
elválasztott
kerékpárutak és kerékpársávok
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2.1. KERÉKPÁRUTAK TÍPUSAI

2.1.1. Osztott úthasználat--- Kerékpárosok --- Gépjárművek
Bizonyos esetekben (ha a sebesség meghaladja a 40km/óra
értéket és az átlagos napi forgalom eléri a maximális 4000
egységjármű/nap értéket) ajánlott a vegyes forgalom az útszakasz
mentén. Ilyen típusú közlekedés esetén a kerékpárosok
ugyanabban az irányban haladnak, mint a gépjárművek,
kerékpársávok nélkül, lehetővé téve a kerékpárosoknak a
kereszteződéseken/ csomópontokon való áthaladást, vagy a
forgalomcsillapító
létesítmények
alkalmazását.
A
lakó
övezetekben, pl. az úgynevezett 30-as zónában a gépjárművek
sebessége alacsony marad, akárcsak azok mennyisége. Olyan
útszakaszok mentén, ahol sok a kereszteződés, a baleseti mutatók
növekedése szorosan összefügg a kerékpárosok elkülönítésével.
Az ilyen típusú utcákban nem indokolt kerékpársáv kialakítása,
amennyiben az utca csillapított forgalomra volt tervezve.
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2.1.2. . Osztott úthasználat--- Kerékpárosok --Gyalogosok
Az olyan jellegű kialakítás, ahol a gyalogosok és a
kerékpárosok
egy
közös
burkolatfelületet
használnak, csak olyan esetben ajánlott, ha más
típusú kialakításra nincs elegendő hely. Amennyiben
van egy, a parkoló gépjárművek részére fenntartott
sáv, megfelelő megoldást nyújthat ezen terület
kerékpársávvá való átalakítása. Ha viszont nincs más
alternatíva, akkor csak egyetlen elv lehet érvényes: a
kerékpárosok kötelesek odafigyelni a gyalogosokra,
mivel ők sokkal sebezhetőbbek. Az ilyen forgalmi
tervezés során felmerül a kérdés, hogy milyen
arányban fogják ezen útvonalat használni a
gyalogosok és milyen arányban a kerékpárosok,
továbbá meg kell vizsgálni ennek valamennyi
előnyét és hátrányát egyaránt.




Az olyan kialakítás, ahol a kerékpárosok és a
gyalogosok egymás mellett közlekednek
mindenféle elválasztás nélkül van egy
lényeges előnye. Mindkét csoport szabadon
mozoghat.
A
balesetek
esélyének
minimálisra csökkentése érdekében és
annak biztosítására, hogy a kerékpárosok
jobban odafigyeljenek a gyalogosokra
használhatnánk egy „kerékpáros lassíts’’
jelzést.
Egyaránt előnyös az a kialakítás is, amelyben
a kerékpárosok és a gyalogosok egymástól
elválasztva
közlekedhetnek.
Kevesebb
köztük a kapcsolat és ezáltal az okozott
balesetek száma is csökken. Ennek csupán
az a hátránya, hogy a kerékpárosoknak és a
gyalogosoknak egyaránt tolerálniuk kell
egymást és ez nagyban függ a kerékpárosok
magatartásán és azok szokásain.
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2.2. KERÉKPÁRUTAK TÍPUSAI

2.2.1. Kerékpársáv
Amikor a sebességhatár meghaladja az 50 km/órás értéket, egy szokványos átlagos napi forgalom mellett (8000
egységjármű/nap) a kerékpársávok kialakítása jó megoldásnak tűnhet. A kerékpársávok olcsó és kényelmes megoldásként
szolgálnak, különösen a tapasztalt kerékpárosok részére. A kerékpársávok használata ajánlott minden városi út esetén,
csakúgy, mint a kerékpárutak is, amelynél ugyan a kerékpárosok rákényszerülnek a kereszteződéseken való áthaladásra, ezzel
növelve a baleseti kockázatot. A kerékpársáv színes vonallal (burkolatjellel) van elválasztva az egyéb közlekedési eszközök
által használt területektől a jobb láthatóság biztosítása érdekében. Annak ellenére, hogy a kerékpársávokat tilos parkolásra
használni, sok gépjárművezető nem igazán tartja be ezt a szabályt.

2.2.2. Különálló kerékpárút
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A különálló kerékpárút létesítése nagymértékben növeli a kerékpárosok biztonságát. Ezért a parkolás megoldása és a
sebességkorlátozás egyaránt fontos. Amennyiben a rendőrségi intézkedés nem elegendő, önkormányzati forrásokat kell
igénybe venni a helyzet megoldására. Az ilyen típusú megoldás egyik jó példája Graz városa.
A kerékpárutak lehetnek egyirányúak (nagy forgalmú útszakaszok mentén, ahol a gépjárművek nagy sebességgel
közlekednek), vagy kétirányúak, amelyek a fő közlekedési tértől teljesen elkülönülnek. Ezáltal minimálisra csökken a veszélye a
parkoló gépjárművek által okozott rossz beláthatóságnak. Azon kerékpárútvonalak, amelyek a gépjárművek által is használt
sávokban, csomópontokban/ kereszteződésekben helyezkednek el (a kereszteződések/ csomópontok 20 méteres
körzetében), a parkoló gépjárművek rontják a láthatóságot, ami balesetekhez vezethet. Az új rendelettel összhangban a
köztük lévő távolságnak 5 méternél nagyobbnak kell lennie. A kerékpárutak elveszítik előnyeiket, amennyiben
„elsőbbségadás kötelező’’ jelzésű utakat kereszteznek. Másrészről a kerékpárutak nagyon hatékonyak és működőképesek a
jelzőlámpás csomópontokban és olyan szervizutak keresztezésénél, amelyek sebességkorlátozó eszközökkel vannak ellátva.

2.2.3. Kiemelt szegéllyel elválasztott kerékpárút
A fő közlekedési tértől kiemelt szegéllyel elválasztott kerékpárút a
kerékpárosok részére nagyobb kényelmet biztosít és növeli a
biztonságérzetet is, különösen azokon az utakon ahol a forgalom sebessége
eléri, vagy meg is haladja az 50 km/órás értéket. A kerékpárosok biztonsága
érdekében azonban figyelembe kell venni azt is, hogy a jelzőlámpás
kereszteződéseken/ csomópontokon való átvezetésnél nem ajánlott külön
sávval elválasztani a kerékpárosokat. Ha az elválasztó sáv növényzetet is
tartalmaz, a kerékpárosok kényelem- és biztonságérzete tovább fokozódik.
A zöldsáv magassága a kereszteződésekben és csomópontokban nem
haladhatja meg a 1,5 m-es magasságot, máskülönben akadállyá válik, amely
rontja a láthatóságot és csökkenti a biztonságot.

2.3. CSOMÓPONTOK/ KERESZTEZŐDÉSEK

2.3.1. Kerékpáros átvezetések
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Kerékpáros átvezetéseket leginkább olyan csomópontokban/ kereszteződésekben fontos elhelyezni, ahol elengedhetetlenül
szükség van a kerékpárosok és a gépjárművek közötti konfliktusok megoldására és ezek lehetséges csökkentésére. Emellett
alapvető követelmény a közlekedési helyzet átláthatóságának megkönnyítése a csomópontokban, a kerékpáros átvezetések
(a kerékpárosok és a gépjárművek szétválasztásával) növelik a kerékpárosok biztonságérzetét. A jelzések és színes
megkülönböztetések használata a kerékpáros közlekedés elválasztására a csomópontokban 36%-kal csökkenti a gépjárművek
és a kerékpárosok ütközésének bekövetkezését és 56%-al a személyi sérüléssel járó súlyos közlekedési balesetek számát
(főként a balra kanyarodó gépjárművek esetét tekintve).

Kerékpárút és közút kereszteződése megszakított középső szigettel.

2.3.2. Jelzőlámpás kereszteződések
A csomópontokon/ kereszteződéseken áthaladó nagy kerékpáros forgalom elkerülése érdekében számos európai ország
úgynevezett továbbfejlesztett helyzetjelző vonalat használ, ami a kijelölt helyzetjelző vonalból és egy fenntartott
területrészből áll, ami a további közlekedési eszközök részére kialakított terület előtt helyezkedik el, ezáltal biztosítva
a kerékpárosoknak az elsőbbséget zöld jelzés esetén. Az ilyen megoldás nem csak a kerékpárosok szempontjából előnyös,
hanem a gépjárművek részéről is, mivel ezáltal a gépjármű vezetőjében teljes mértékben tudatosul a kerékpáros jelenléte, ami
segít elkerülni a baleseteket vagy szerencsétlenségeket.

A kerékpáros átvezetés néhány típusa jelzőlámpás csomópontokban az ún. továbbfejlesztett helyzetjelző vonal segítségével

16

2.3.3. ‘‘Elsőbbségadás kötelező’’ csomópontok/ kereszteződések
Lehetőleg a kerékpárutak és a kerékpársávok csak kisebb forgalmú kereszteződéseken haladjanak át. Ez alól kivételt jelenthet
az a helyzet, amikor a kerékpárút a kereszteződéstől eltávolodik oldalirányban a becsatlakozó mellékút irányában, ami
lelassítja a forgalmat. Ez a kialakítás akkor javasolt, ha a főág forgalma nagy és a mellékútról érkező gépjárművek a jobb oldali
forgalmi sávhoz vannak közelebb. Ebben az esetben szükség van olyan kiépítésre, ami lassítja a forgalmat és fokozza a
kerékpárosok biztonságát. Olyan főútvonalat, amely megszakítja a kerékpárutat, ami így kerékpáros átvezető sávval
folytatódik, el lehet látni vízszintes útburkolati jellel és kerékpáros szimbólummal.

Eltávolodó kerékpárút kereszteződése becsatlakozó mellékúttal.
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2.3.4. Körforgalmak
Nem ajánlott kerékpársávot kialakítani körforgalmú csomópontban olyan városokban, ahol az utakon az átlagsebesség 30-tól
50 km/óráig terjed, mivel a gépjárművek visszaélnének ezzel a kialakítással az áthaladási sebességük növelésével, ezáltal
csökkentve a közlekedés valamennyi résztvevőjének biztonságát, különösen a kerékpárosokét. A kerékpárosok áthaladása
ilyen csomópontokon akkor a legveszélyesebb, ha nincs külön a kerékpárosok részére fenntartott sáv. A középső sziget
mérete/ átmérője nem haladhatja meg a 10m-t. Néha azonban szükség van 15-20 m átmérőjű középső szigetre is. Ez akkor
válik kritikussá, amikor több mint napi 8000 gépjármű halad át a körforgalmon. Ebben az esetben nagyobb körforgalomra van
szükség, és a kerékpáros sáv lehetne a biztonságos megoldás.

Példa körforgalomra eltávolodó kerékpársávval.
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2.3.5. Kerékpáros átvezetés létesítményei
A kerékpárosok átvezetésére alkalmas létesítményeket
akkor építünk, ha a kerékpárút természeti akadályon (pl.
folyón, patakon) halad keresztül, gyorsforgalmi utat
vagy vasútvonalat keresztez. A közlekedési balesetek
száma egyenesen arányos a gépjárművek sebességével.
Amikor a forgalom sebessége eléri, illetve meghaladja
az 50 km/óra értéket, a kerékpárosok már képesek
megítélni a sebességet és felmérni a forgalmi helyzetet.
A szlovák útügyi előírások szerint csak akkor van
szükség a nem motorizált közlekedés résztvevői
számára külön átvezető létesítmények építésére, ha a
forgalom sebessége túllépi a 70 km/órás értéket, a
kereszteződésen óránként több mint 2500 jármű halad
át és a nem motorizált közlekedés résztvevőinek száma
óránként meghaladja a 2000-et.

A kerékpárost átvezető létesítményeknek 4 alaptípusa ismert:
 Alagút
 Aluljáró
 Híd
 Felüljáró
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3. TOVÁBBI KERÉKPÁROS
LÉTESÍTMÉNYEK
3.1. Kerékpárok tárolása
A megfelelő parkolási lehetőségek a kulcsfontosságú közterületeken és magánterületeken nagyon fontos szereppel bírnak
a kerékpáros hálózatban és nagyban befolyásolják az embereket abban, hogy a kerékpárt válasszák közlekedési eszközként.
A kerékpár elhelyezésénél fontos, hogy az a gyakori célállomások közelében történhessen, és megfelelő körülményeket
biztosítson a kerékpárok tárolására, tehát megfeleljen a kerékpárosok elvárásainak. A műszaki paramétereket a kerékpár
szükséges elhelyezésének időtartama alapján kell megválasztani --- a rövid idejű elhelyezésnek (maximum 2 órás időtartam)
eltérő követelményei vannak, mint a hosszú idejűnek (2 óránál hosszabb időtartam). A hosszú idejű elhelyezésnél (munkahely,
iskola, vasútállomás közelében) előnyösebb igénybe venni a zárt, időjárástól védett kerékpártárolókat, amelyek a lopás ellen is
védettebbek. A kerékpártárolók helyének kiválasztásakor nem csak a meglévő tárolókban elhelyezett járművek számát kell
figyelembe venni, hanem azokét is, amelyek neki vannak támasztva. Gyakran szembe kell néznünk azzal a helyzettel is, hogy a
meglévő kerékpártárolók üresen állnak, míg az emberek más helyeken, azoktól távolabb rakják le kerékpárjaikat. Ez annak a
jele, hogy a tárolók nem a megfelelő helyre kerültek, vagy nem rossz típusúak. Azon legfontosabb helyek, ahol szükség van
kerékpártárolók elhelyezésére:

- Munkahelyek
- Oktatási intézmények
- Állomások és nagyobb autóbusz-megállóhelyek
- Városközpontok- Kereskedelmi központok --- ha elérhető távolságban vannak
- Kulturális és sportlétesítmények, stadionok
- Külvárosi rekreációs területek.
A városi területeken nagyon fontos kerékpártárolók elhelyezése. A nagy és sűrűn lakott területeken komoly problémát jelent a
lopások magas aránya és a vandalizmus. A tömbházak környékén lehetőség nyílik a kerékpárok elhelyezésére a házak
pincéjében, ahol védve van az időjárástól. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha ehhez valamennyi lakó beleegyezését adja.
Így a lakóházak közelében fontolóra kell venni a fedett kerékpártárolók építését, amelyet nem csak az ott lakók, hanem a
látogatók is használhatnának. A lakótelepeken gyakran hosszú ideig vannak elhelyezve a kerékpárok (általában egész éjszakán
keresztül).
Ha a kerület nem biztonságos (pl. sok a vandalizmus/ lopás), akkor növelni kell a biztonságot pl. kamerás megfigyelő rendszer
telepítésével.
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Ez a három kiadvány részét képezi a Kerékpáros Hálózat Kutatási
Csomagnak, amelyet Martin városa készített a Turiec Kerékpáros Csoporttal
(Turiec Bicycle Goup JUS) együttműködésben a Trendy Travel project
keretén belül.
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