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Mivel a különálló kerékpárutak fizikailag is el vannak 
választva a gépjárműforgalomtól, a legtöbb biciklis na-
gyobb biztonságban érzi magát rajtuk, ami segíthet 
még több embert kerékpározásra bátorítani [3].

Az elkülönített kerékpárutaknak számos előnye van. Az 
ilyen létesítmények kizárólag a kerékpárosok számára 
fenntartott, védett területet biztosítanak a biciklisek-
nek, és a használók kényelem- és biztonságérzetét is 
növelik. A közlekedésbiztonsági hatások tekintetében 
elmondható, hogy a különálló kerékpárutakon 28%-kal 
alacsonyabb a sérülések aránya [4].

A gépjárműforgalomtól való távolság és a fizikai válaszele-
mek az esetleges ütközések kockázatát és az azoktól való 

félelmet is kiküszöbölik. Az ajtónyitásos balesetek koc-
kázatának csökkentése is egy egyértelmű pozitívum a 
nem elkülönített kerékpáros létesítményekkel szemben. 
A szintben megemelt kerékpárutak kiépítése például 
mérsékelt, 4% valamint 10%-os csökkentést eredménye-
zett a csomópontok közti útszakaszokon bekövetkezett 
kerékpáros balesetek és sérülések számában [5].

Az elkülönített kerékpárutak kiépítése különösen aján-
lott az olyan sűrű és nagysebességű forgalmat bonyo-
lító utak mentén, ahol veszélyes lenne a bicikliseknek 
az úttesten közlekedni. Az ilyen utak mentén kialakított 
egyirányú létesítményeknek legalább két méter széles-
nek kell lenniük [6].
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