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Ve r ce

A Magyar Kerékpárosklub támogatja Ver ce Önkormányzatának
törekvését a térség kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztésére.
Az EuroVelo turisztikai útvonal folyamatossága kiemelten fontos, továbbá a
helyi kerékpáros közlekedés el segítése szempontjából is fontos az Árpád út
mentén a kerékpározás feltételeinek biztosítása.
A Magyar Kerékpárosklub el zet es j avaslat a alapj án a 12. sz f út át kelési
szakaszán forgalm i sávok besz kít ésére és kerékpársáv kij elölésére kerül sor.
Az általunk megismert tervdokumentáció szerint az alábbi kerékpárosbarát
átalakításokat tervezi a pályázó:
1. 12. sz f út m e nt é n (Árpád utca) a meglév útpályán, illetve
helyenként szélesítéssel kerékpársáv létesül kb. 1,2 km hosszon.
2. A vasútállomás elérhet ségét a József Attila utca biztosítja.
3. A Garam utca - Losonczi utca Maros utca kisforgalmú utakon
kijelölt alternatív kerékpárosbarát útvonalat biztosít.
A megismert dokumentáció alapján a kerékpáros útvonalak kiépítését
TÁMOGATJUK, az alakalmazott forgalomtechniai megoldásokat alapvet en
jónak tartjuk.
Néhány észrevétel:
1.
A csom ópont ok e l t t 1 0 - 1 5 m é t e r r e l javasoljuk a kerékpársávot
szaggatott vonallal jelölni biztonságos kanyarodások érdekében.
A buszm e gá llók e l t t 5-10 m-en meg kell szaggatni a sáv elválasztó
vonalát, és kész
els bbség adás kötelez jel tilos és
balesetveszélyes, mert a busz ad els bbséget a kerékpárosoknak (amint
közéjük sorol).
A párhuzamos parkolás mellett 0,60 m-es biztonsági sávot kellene
kijelölni az ajtó nyitás miatt, amit a burkolat eltér textúrájával vagy
felfestéssel lehet biztosítani a tervezett szélességen belül.
A 5+400 kmsz-nél ahol átvezet a kerékpársáv a kerékpárútra, kellene a
kerékpárosnak egy els bbségadás kötelez tábla (ahogy az útvonal
másik végén van is.
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A kerékpárút átvezetésénél, a lakott terület határánál a
sebességhatár betartását célszer ösztönözni, pl. sebesség mér és
kijelz berendezéssel, 40km/h-s korlátozás is javasolható.
Az útcsatlakozásokat sima aszfalt burkolattal, szegélymentesen kérjük
kiépíteni.
Nem az ideiglenes hanem a végleges Eur o- Ve lo út ir á nyj e lz t á blá t
kérjük kihelyezni, illeszkedve a Duna-menti kerékpárút kitáblázásához.
2.

3.

Javasoljuk a József Attila utcából kifelé irányban is útirányjelz tábla
kihelyezést.
A J. A. utcából a terv szerinti balra kanyarodást nehézkesnek tartjuk.
A kerékpártámaszok kihelyezését megfelel nek tartjuk.
A Losonczi utcában javasoljuk az Árpád útig kitáblázással lehet vé tenni a
kétirányú kerékpáros forgalmat.
Kérjük a kerékpár piktogram burkolati jeleket úgy elkészíteni, hogy az ne
emelkedjen ki a burkolatból, mert akkor ráz!

Ké r j ük , hogy a fe n t ie k e t a k ivit e li t e r ve k k é szít é se sor á n ve gyé k
figyelembe!
További tervek készítése során szervezetünk szívesen áll rendelkezésükre.
Budapest, 2009. július. 6.
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