a12) Egyoldali kerékpárút vagy gyalog- és kerékpárút tervezése esetén be kell
mutatni, hogy miért nem valósítható meg az irányhelyes kerékpáros közlekedés
kialakítása a közút területén. Amennyiben az egyoldali vezetés nem váltható ki
irányhelyes vezetéssel, a lehető legkevesebb számú oldalváltással és/vagy
létesítménytípus-váltással kell a létesítményt megtervezni a baleseti gócpontok
(ahol a kétirányú kerékpáros forgalom a közutat kénytelen keresztezni és fokozott
balesetveszély alakul ki) minimalizálása érdekében. A lehető legtöbb ponton
biztosítani kell a szemközti oldalon található forgalomvonzó létesítmények
elérését, lehetőség szerint a közúton kerékpárforgalmi létesítményt is javasolt
kijelölni a gyorsabb és szabályos közlekedés biztosítása érdekében.

a13) Belterületen, 200 méternél sűrűbb útcsatlakozások és útkereszteződések
esetén kizárólag különösen indokolt esetben pl.: 50 km/h-nál nagyobb
megengedett közúti sebességhatár, jelentős tehergépjármű-forgalom, egyoldali
beépítettség, meglévő hálózati elemek közötti azonos létesítménytípussal
tervezett összeköttetése esetén támogatható az egyoldali elválasztott létesítmény
kiépítése.

a14)Gépjárműforgalomtól elválasztott önálló kerékpárforgalmi létesítmény
kialakításakor be kell mutatni, és biztosítani kell (azaz szükség szerint ki kell
építeni) a gyalogos forgalom azonos oldali elválasztott levezetését.

a15) Lakott területen elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút csak kivételesen
(pl.: keresztmetszeti kötöttségek, helyhiány vagy egyéb feloldhatatlan akadály
esetén) támogatható.

a16)Belterületen, gépjárműforgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény
létesítésekor (törekedni kell az irányhelyes kialakításra!) be kell mutatni, és
biztosítani kell, hogy a beavatkozás után a kerékpáros közlekedés nem lesz

rosszabb a kiinduló állapotnál:
a. minden irányba biztosított a kerékpáros kapcsolat, a kerékpáros forgalom
továbbvezetése;
b. nem létesülnek kerékpárosok számára két irányban nem járható egyirányú
utcák, stb.).
Elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény tervezési szakaszával párhuzamosan
meg kell vizsgálni a közúton való kijelölés lehetőségét is, és amennyiben az
gyorsabb és az irányhelyes kerékpáros közlekedés feltételeit megteremti, javítja,
megtartja (pl. a kerékpárral gyorsabban és magabiztosabban a közlekedők
részére), úgy a kijelölt létesítményt is javasolt párhuzamos létesítményként
kialakítani, ebben az esetben a kijelölt és az épített létesítmény hossza külön
számolandó az indikátorvállalás keretében.

a17) Közúttól elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása esetén
baleseti elemzést szükséges készíteni a szükséges forgalomtechnikai
beavatkozások tervezéséhez és megvalósításához.

