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Egy mozgó autónak 28-szor nagyobb a helyigénye, 
mint egy mozgó kerékpárnak. Egy parkoló autónak 
10-15-ször nagyobb a helyigénye, mint egy leparkolt ke-
rékpárnak. Nagyvárosi és városi területeken a kerékpár 
elhelyezése az úticél közelében sokkal könnyebb, mint 
az autó leparkolása. Nagyvárosi és városi területeken az 
érkezési idő kerékpárral pontosabban és megbízhatób-
ban becsülhető, mint autóval (vagy tömegközlekedéssel).

A közlekedési zaj a lakosság durván 30 %-a számára je-
lent súlyos megterhelést. A kerékpárok számának a növe-
kedése csökkenti ezt a terhelést, de a hatások korlátozot-
tak. A motoros járművek számának a feleződése például 
az út típusától, a forgalom összetételétől és a beépítettség 
sűrűségétől függően helyileg 3 dB zajcsökkenést ered-
ményez, ami az emberi fül számára érzékelhető [2].
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Térátalakítás szükséges, ami kevesebb autó számára fenntartott 
helyet fog eredményezni

Szükségszerű parkolóhely biztosítás a kerékpárok számára

„A boldog ingázó: Különböző közle-

kedési módokat használó ingázók 

elégedettségének az összehason-

lítása” című kutatás megmutatta, 

hogy hogy a személyiségjegyek, a 

közlekedésre és az eszközre vonatkozó 

preferenciák, valamint az utazás és 

a menetidő jellemzői elhelyezhetők a 

belső és a külső közötti folyamatos 

skálán, és befolyással vannak az uta-

zással való elégedettségre [3].

Egy 3,5 m széles forgalmi sávon az 

autók városi forgalomban jellemző 

kihasználtságát alapul véve órán-

ként mintegy 2000 fő haladhat át. 

Ugyanezen a 3,5 m széles sávon, ha 

a kerékpárosok rendelkezésére boc-

sátják, legalább négyszer, vagy akár 

hétszer többen juthatnak át – órán-

ként 14 000 fő [7, 9, 10].
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