
zmienna min. 8.77

zieleæ (rezerwa terenu pod liniŒ tramwajow„) jezdnia czteropasowa

13.0

wjazdowego do marketu Real
istniej„ca konstrukcja tunelu

kierunek: Plac Poznaæski

2.0

chodnikdr. rowerowa

1.5

opaska

0.5

rezerwa na mur oporowy

1.3

zieleæ (skarpa)

zmienna

chodnik

3.5

(jezdnia zachodnia - odcinek z pasem wyjazdowym z marketu Real)

zieleæ (rezerwa terenu pod liniŒ tramwajow„)

7.5

kierunek: Plac Poznaæski

2.0

chodnik dr. rowerowa

5.3

opaska

0.5

zieleæ (skarpa)

zmienna

chodnik

3.7zmienna

jezdnia dwupasowa zatoka autobusowa

3.75 4.4

istniej„ca jezdnia Real

2.5

postój TAXI

kierunek: Real

chodnik

8.5 0.4 0.5

opaska

buspasjezdnia

zmienna

kierunek: Rondo Grunwaldzkie

LONG VEHICLE
LONG VEHICLE

LONG VEHICLE
LONG VEHICLE

BMW

(jezdnia wschodnia - odcinek na wysoko�ci przystanku autobusowego)

istniej„cy mur oporowy

LONG VEHICLE
LONG VEHICLE

kierunek: Plac Poznaæskikierunek: Poznaæ

2.0

chodnikdr. rowerowa

1.7

opaska

0.50.8

opaska

10.5

jezdnia trzypasowa

zmienne min. 7.8

zieleæ (rezerwa terenu pod liniŒ tramwajow„)

7.0

jezdnia dwupasowa

3.0

zatoka autobusowa

2.4

chodnik + peron

(odcinek na wysoko�ci posesji nr 1 - WKU)

LONG VEHICLE
LONG VEHICLE

kierunek: Plac Poznaæski

(wlot na skrzy¿owanie z ul. Kruszwick„)

3.00.813.0

ci„g pieszorowerowy

margines

jezdnia czteropasowa zieleæ (skarpa)

zmienna ok. 1.6

istn. parkingchodnik
istn.

TAXI

(jezdnia zachodnia - odcinek z drog„ wjazdow„ do marketu Real)

Przekrój  ul. Kruszwickiej.

Przekrój  ul. Kruszwickiej.

Przekrój  ul. Kruszwickiej.

Przekrój  ul. Szubiæskiej.

Przekrój  ul. Poznaæskiej

BUTOH W‡odzimierz Palicki ul. Chodkiewicza 15     85-065 Bydgoszcz

Obiekt:

Przedmiot opracowania:

Stadium

Data Skala Nr rysunku

Sprawdzaj„cy

Uprawnienia Podpisy
KONCEPCJA

mgr in¿. W.Palicki
UAN-KZ-7210/278/87

upow. do sporz. proj. dróg,

typ. most., przep.

KUP/0126/POOD/08

bez ograniczeæ w spec. drogowej
Uprawn. do projektowaniamgr in¿. Robert Jakielski

KUP/3/POOK/03
w spec. konstr.budowlanej

mgr in¿. M.Kostrzewa

w Bydgoszczy

Drogi dla rowerów

Projektanci

KWIECIEÑ 2015

Przekroje poprzeczne

1:1000

dla ruchu rowerowego

z budow„ infrastruktury

 oraz ronda Poznaæskiego w Bydgoszczy

Przebudowa z rozbudow„ ulicy Kruszwickiej 

asfalt asfalt asfalt asfalt
asfalt

asfaltasfaltasfaltasfaltasfaltasfaltasfalt bruk kostka bruk

kostka kostka asfalt

kostka

p‡ytki p‡ytki

kostkakostka

kostkakostka

kostka

p‡ytki

4.5

pieszojezdnia

kostka


