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Az új építésű kerékpárút az Ózd-Borsodnádasd összekötő kerékpárúttól indul a szelvényezés szerinti 
bal oldalon, végig a megszüntetett iparvasút nyomvonalán halad. Az Engels utcai kerékpáros nyom a 
kerékpárút végétől indul és tart a településrész végéig, az autóbusz fordulóig. A meglévő kerékpárút 
felújított szakasza a kerékpárút elejétől indul és tart a PLES ZRt. telephelyéig. A beruházás során 
került sor a nyílt vízelvezető árkok növényzetmentesítésére és tisztítására is. Az út alatti átereszek 
kitisztításra, illetve szükség szerint kicserélésre kerültek. Az új kerékpárút nyomvonalán közvilágítás 
kialakítása, valamint zöldterület-fejlesztésre (növénytelepítés) is megvalósult. A beruházási 
területeken több helyszínen kerékpártámaszok/tárolók kerülnek kihelyezésre. 
 
A fejlesztés közvetlen vagy közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósult 
meg, elősegíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit. A beruházás területén, illetve 
nyomvonalán megvalósuló fejlesztés több mint tíz munkahely, valamint közszolgáltatás minél rövidebb 
és biztonságosabb útvonalon és időben történő elérését teszi lehetővé. A projekt tartalmaz gazdasági 
funkció megközelítését, munkába járást szolgáló fejlesztést, mivel a fejlesztéssel összefüggő 
területen, vagy annak közelében elhelyezkedő, Borsodnádasdon működő, illetve ott telephellyel 
rendelkező vállalkozások a fejlesztés révén könnyebben elérhetővé váltak. 
A beruházással egy komplex projekt valósult meg. A fejlesztés ugyanis egyrészt biztosítja a 
biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára, valamennyi érintett közlekedő 
igényeinek a figyelembevételével. A fenntartható városi közlekedést a forgalomcsillapítás és a 
közlekedés biztonságosságának növelése érdekében alkalmazott forgalomtechnikai eszközök segítik, 
nevezetesen: közúti jelzőtáblák, forgalom-elválasztó sávok, záróvonalak, felfestett burkolati jelek. A 
projekthez kapcsolódóan szemléletformálási kampány is zajlott, melynek célja a közlekedésbiztonság 
javítása és a közlekedési kultúra színvonalának az emelése volt. A projekt a városi mobilitás 
környezetileg fenntarthatóbbá tételét szolgálja, mivel a kerékpárforgalmi hálózati terv kidolgozásával 
és megvalósításával nő a kerékpáros közlekedést választók aránya, csökken a levegőszennyezés, a 
zajterhelés. A projekt hozzájárul a városi közlekedés pénzügyileg fenntarthatóbbá válásához is, mind 
a működtető (az Önkormányzat, mint a tulajdonában lévő közutak fenntartója), mind pedig a városban 
közlekedők vonatkozásában. 
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Borsodnádasd Város Önkormányzata a „Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon” 
című, TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015 azonosító számú projekt keretében kerékpáros 
létesítményeket építtetett ki. A projekt révén megvalósult a településközpont összekötése a lakott 
településrésszel, kerékpárforgalmi útvonallal. A megvalósult beruházás keretében új építésű 
kerékpárút (527,04 m) létesítésére, kerékpáros nyom kialakítására (1135 m), a kerékpáros nyom 
kialakítása érdekében útburkolat-felújításra (556,86 m), valamint a meglévő kerékpárút egy 
szakaszának felújítására (1352,49 m) került sor. 
 
A projekt mintegy 80 millió forint európai uniós támogatás segítségével a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg.  
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