ÉPÜL
A KÖRFORGALOM
Az önkormányzat ezúton értesíti az érintetteket, hogy
a Viadukt alatti körforgalom építése
2015. július elején kezdődik.
A beruházást irányító Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a közbeszerzési versenytárgyalások nyerteseként a VIANOVA 87 Közmű- és Útépítő Zrt.-t jelölte
ki a munka elvégzésére.
Az építés során a viadukt alatt a Füzes-patakon átívelő hidat elbontják. Emiatt várhatóan két hónapig
teljes forgalomelterelés lesz az Ország
út – Szabadság út – Fő út – Forrás utca környezetében.
A forgalomelterelés terve a mellékelt térképen látható.
TERELÉSI ÚTIRÁNYOK
A terelőutat a közösségi közlekedést biztosító autóbuszjáratok, valamint a tehergépjárművek miatt két
forgalmi irányra választották szét.
1. terelőút irány (Az 1. számú főút felől, piros jelzés): Ország út – Fő út – Öntöde utca – Szent László utca – Ady Endre utca – Baross Gábor utca – Viadukt utca – Szabadság út. Az útvonalon a Szent
László utca az Öntöde és az Ady Endre utca között egyirányú lesz az óvoda védelme érdekében,
az Öntöde utca és az Ady Endre utca kétirányú
forgalmú marad.
2. terelőút irány (az 1. számú főút felé, zöld jelzés): Szabadság út – Viadukt utca – Szent László
utca – Boldog Gizella utca – Fő út – Ország út. Az
útvonalon a Szent László – Boldog Gizella utca
egyirányú lesz, valamint ezekben az utcákban
megállási tilalmat rendelnek el a forgalomterelés
időtartamára.

IHAROSI KÖZLEKEDÉS
A Forrás utca viadukt alatti körforgalmú csomóponthoz csatlakozó szakasza várhatóan egy hónap időtartamra kerül lezárásra. Az Iharosi területrész megközelíthetőségét és a forgalomterelés irányát jelzőtáb-

lákkal jelzik majd. Az országos közúti összeköttetést
a Szarvasugrás (Nimród u. – Csodaszarvas u. – „CBA,
virágos körforgalom”) irányába fogják biztosítani.
A Határkereszt sétány folyamatosan megközelíthető lesz.
BUSZJÁRATOK
A körforgalom munkálatai a menetrendszerű közlekedési járatok útvonalát is érintik. A járatok is a
terelőútvonalakon közlekednek. A Volánbusz megállói a terelés ideje alatt nagyrészt változatlanok
maradnak.
Rövidebb időszakra a Vasút utcai megálló kerülhet
pár méterrel áthelyezésre, amelyről az utazni szándékozók egyértelmű tájékoztatást kapnak.
2015. július 1-jével a vasútállomásnál a Dózsa
György úti buszmegállókat áthelyezik a P+R parkolókkal egyidejűleg létesített új megállóhelyekre. A buszok közvetlenül a vasútállomás épülete előtt állnak
meg.
TEHERGÉPJÁRMŰ-FORGALOM
Mindkét terelési útvonalról kitiltják a 3,5 tonna
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárműveket.
A 3,5–12 tonna közötti tehergépjármű-forgalom – a térképen 3. útvonalként jelzett – Fő
út – Szily Kálmánt út – Ybl Miklós sétány – Baross
Gábor utca – Viadukt utca útvonalat veheti igénybe mindkét irányban.
Kitiltják a 12 tonna feletti tehergépjárműveket
az 1 sz. főút 8104 j. út (Nagy u.) és 8101 j. út
(Szent István út) által határolt területről. A nehéz
tehergépjárművek Páty irányából a 81106 j. úton
a betonkeverő telepig, az 1. számú főút felől az
üzemanyagtöltő állomásig hajthatnak be, Sóskút
irányából pedig a 8101-8104 j. utak Szentháromság téri körforgalmú csomópontján keresztül Herceghalom irányába továbbhaladva juthatnak ki az
1. számú főútra.

ÁTMENŐ FORGALOM ELTERELÉSE
A közlekedés tehermentesítése érdekében kérjük a
környező települések gépjárművezetőit, hogy átmenő forgalom céljából ne vegyék igénybe Biatorbágy
belterületét. A Pest megyei autópálya-matricával
rendelkezők mind a herceghalmi, érdi, mind pedig
a tárnoki felhajtóknál elkerülhetik a biatorbágyi
torlódásokat. A Sóskút–Etyek felől érkezők a Nagy
utca – Szent István utca irányába a herceghalmi csomópontnál is felhajthatnak az 1. számú főútra, illetve az autópályára. Ezen utak használata pár kilométernyi kitérőt jelent, azonban az utazási időt jelentősen lerövidítheti.
ELLENŐRZÉS
A közlekedésbiztonság megőrzése és
a balesetveszély kerülése érdekében
a rendőrség az ideiglenes szabályok betartását fokozottan ellenőrzi (pl. súlykorlátozás, megállási tilalom, sebességhatárok).

KÖSZÖNET A MEGÉRTÉSÉRT!
Biatorbágy a viadukt alatti főközlekedési csomópontjának átépítésére a KMOP-5.2.1/B-09-2f | Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése európai uniós
pályázat keretében nyert lehetőséget. A város vezetésének közvetlenül nincs hatásköre a beruházást irányító Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., valamint
a VIANOVA 87 Közmű- és Útépítő Zrt. döntéseit felülvizsgálni, megváltoztatni.
Mindezek ellenére a város vezetése arra törekszik,
hogy az építéssel járó kellemetlenségeket enyhítse, és
a közlekedőket naprakészen tájékoztassa a várható
eseményekről.
2015. július 2-tól az önkormányzat hivatali időben külön telefonvonalat működtet a +36-23/310174-es telefonszámon a 300-as melléken az építéssel, forgalomtereléssel kapcsolatos észrevételek fogadására. A munkatársak rögzítik a lakossági bejelentéseket, illetve továbbítják azokat az illetékesek felé.
Megértésüket előre is köszönve!
Biatorbágy Város Önkormányzata

