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VÉLEMÉNY
A Magyar Kerékpárosklub támogatja a Baja Város törekvését a térség kerékpáros
közlekedés fejlesztésére.
A pályázó bemutatta a Bokút Kft. által készített
Sükösd – Érsekcsanád – Baja –
Bátmonostor közötti kerékpárút egyesített tervét.
Jelen pályázati fordulóban Baja város belterületi a Dózsa György út menti (10+284,77 12+551,44 km szelvények között) szakasz megépítésére kérnek támogatát.
A tervdokumentáció az 51-es út mentén kerékpárút és közös gyalog- kerérkpárút tervét
tartalmazza. Az 51-es út mentén a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
valóban szükséges, de a belterületi szakaszokon nem tartjuk jó megoldásnak az
egyoldalon vezett kétirányú kerékpárút építését, mivel az nem szolgálja megfelelően
a helyi kerékpáros forgalom érdekeit.
Tervezési szempontjaink alapján NEM támogatunk belterületen olyan megoldást, ami
a gyalogosok és kerékpárosok között konfliktust növeli, és a csomópontoknál a
gépjárművekkel való ütközés lehetőségét eredményezi.
Belterületi kerékpáros létesítmény tervezése esetén feltétlenül szükséges a gyalogos
forgalom nagyságát és jellegét, illetve a gépjármű forgalom nagyságát és jellegét, és a közút
sávkiosztását is figyelembe venni. Ezek alapján szóba jöhető megoldások: forgalomcsillapítás,
sebességcsillapítás, csomóponti konfliktusok kezelése, széles vegyes forgalmű külső sáv
létesítése, kerékpársáv létesítése, kétoldali egyirányú kerékpárút létesítése.
Ezeket
javasoljuk megvizsgálni.

Mivel Baján jelenleg is jelentős helyi kerékpáros forgalom van, ennek támogatására
azok a jó megoldások, amelyek elsősorban nem a forgalom résztvevőinek teljes fizikai
elválasztására, hanem a kölcsönös együttműködésre alapozzák a kerékpárosok biztonságos
közlekedését.
Baja országos szinten a potenciálisan a legjobb kerékpáros városok közé sorolható.
Reméljük, hogy a jövőben olyan intergrált szemléletű fejlesztések indulnak, amelyek a
kerékpárosok számára a gyors, akadálymentes és biztonságos eljutást segítik az egész
város területén.
Szívesen állunk rendelkezésükre az egész várost felölelő „kerékpárosbarát úthálózat
kialakítása” koncepció kidolgozása során.
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