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SKRZYŻOWANIE:
PLAC POKOJU TORUŃSKIEGO
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SKRZYŻOWANIA

· Skrzyżowanie Plac Pokoju Toruńskiego położone
jest na podstawowym układzie drogowym Torunia,
w jego centralnej części.
· Skrzyżowanie pełni bardzo ważną rolę w układzie
drogowym miasta, ponieważ trasowana jest przez
nie droga krajowa nr 80. Ponadto przez to skrzyżowanie przebiegają linie miejskiej komunikacji autobusowej.
· Na skrzyżowaniu występują duże natężenia ruchu
samochodowego, pieszego i rowerowego.
· Jest to skrzyżowanie typu wyspa centralna, ale
o bardzo dużej średnicy wyspy środkowej oraz aż
o sześciu wlotach i wylotach usytuowanych w sposób nietypowy.
· Pierwszeństwo przejazdu mają kierowcy pojazdów
poruszający się po obwiedni skrzyżowania. Na wlotach ustawione są znaki A-7 (ustąp pierwszeństwa)
i C-12 (ruch okrężny), a dodatkowo na wyspie ustawione są znaki C-9 (nakaz jazdy z prawej strony).
· W bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania zlokalizowane są wielorodzinne budynki mieszkalne oraz
Market „Tesco”.
· Średnia w roku liczba zdarzeń drogowych w ciągu
trzech ostatnich lat wyniosła 41. W tym okresie wystąpiło na skrzyżowaniu 8 wypadków drogowych,
z czego 6 – były to wypadki z udziałem rowerzysty
oraz jeden wypadek z udziałem pieszego.
· Najczęstszym rodzajem zdarzeń drogowych były
zderzenia boczne (~62%) oraz tylne pojazdów

(~30%). Nierespektowanie zasad przestrzegania
pierwszeństwa było najczęstszym błędem popełnianym przez sprawców zdarzeń drogowych (~53%),
a kolejnym było niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (~28%). Warto też zwrócić uwagę, że prawie 8% zdarzeń drogowych powstała na skutek przekroczenia bezpiecznej prędkości przez kierowców samochodów.

Fot. 33. źródło [67]

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu można osiągnąć poprzez jego przebudowę
na rondo turbinowe lub spiralne oraz likwidację wlotu z ul Waryńskiego lub wprowadzenie na skrzyżowaniu sterowania ruchu za pomocą sygnalizacji świetlnej, łącznie także z odpowiednią przebudową
skrzyżowania i likwidacją wlotu z ul. Waryńskiego. W tym ostatnim przypadku skrzyżowanie powinno
zostać także odpowiednio przebudowane.
Na rysunku 12.1 przedstawiono jedną z możliwych koncepcji przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie o ruchu sterowanym sygnalizacją świetlną.
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SKRZYŻOWANIE:
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Widok z góry na skrzyżowanie

Oznaczenia: 1. Obiekty handlowo-usługowe 2. Budynki mieszkalne 3. Archiwum Wojskowe
4. Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia 5. Liceum Ogólnokształcące
Zagospodarowanie terenów przyległych do skrzyżowania
Raport o stanie brd w Toruniu 2016
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SKRZYŻOWANIE:
PLAC POKOJU TORUŃSKIEGO

Organizacja ruchu

Mapa zdarzeń drogowych
Raport o stanie brd w Toruniu 2016
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SKRZYŻOWANIE:
PLAC POKOJU TORUŃSKIEGO

Mapa koncentracji zderzeń pojazdów samochodowych

Mapa koncentracji zdarzeń drogowych z pieszymi i rowerzystami
Raport o stanie brd w Toruniu 2016
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Mapa dobowych natężeń ruchu samochodowego w obszarze niebezpiecznego miejsca
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liczba kolizji

procent
wypadków
w zdarzeniach

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

liczba
wypadków

Rok

liczba zdarzeń

Ogólna charakterystyka BRD

16
35
33
40
55
44
51
47
40
36

3
1
1
1
5
1
3
5
1
2

13
34
32
39
50
43
48
42
39
34

18.8
2.9
3,0
2,5
9,1
2,3
5.9
10,6
2,5
5,6

Rodzaj charakterystyki
Wartości wskaźników
WB2

WC

WJ

WK

WP

WR

WD

25.0
36.5
37.5
46.8
76.0
46.0
52.4
47.5
39,8
36,6

1,6
1,0
1.1
1.2
1.4
1,1
1,0
1,0
1.0
1,0

0,4
0,5
0,4
0,4
0,3
0,4
0,5
0,4
0,4
0,6

0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,0
1,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0

3,0
0,0
1,0
0,0
3,0
1,0
3,0
4,0
1,0
1,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0

Rodzaj zdarzeń

Charakterystyka sprawców zdarzeń

Błędy popełniane przez sprawców zdarzeń

Okoliczności zdarzenia
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3.

2.

· Zderzenia boczne pojazdów na obwiedni ronda przed obszarami wylotów.
· Tylne zderzenia pojazdów na obwiedni ronda przed obszarami wylotów.

· Zderzenia boczne pojazdów na
płaszczyznach kolizji przed wlotami.
· Najechania na niechronionych
uczestników ruchu na przejściach
i przejazdach położonych na wlotach.

Niekorzystne z punktu wi- · Obecny układ oznakowania poziomego umożliwia zmianę
dzenia brd oznakowanie
pasa ruchu przez kierowców w dowolnym miejscu obpoziome na obwiedni
wiedni. Z tego też powodu dochodzi do częstego zajeżdżaronda. Ponadto linia roznia sobie drogi i wymuszania pierwszeństwa przejazdu.
graniczająca dwa pasy ruNadmierna szerokość zewnętrznego pasa ruchu prowochu na tej obwiedni usytukuje kierowców do nadmiernych prędkości pojazdów lub
owana jest niesymetryczruchu na obwiedni trzech strumieni pojazdów.
nie (zewnętrzny pas pozostawiono szerszy).

Stycznie
do
wyspy · Możliwość wjazdu pojazdów na skrzyżowanie z dużymi
ukształtowane wloty oraz
prędkościami. Skutkiem tego jest, między innymi, częste
długie proste poprzedzanieprzestrzeganie pierwszeństwa przez kierowców tych
jące wloty ulic: Przy Kapojazdów w stosunku do kierowców pojazdów znajdująszowniku, Chrobrego, Socych się na obwiedni oraz niechronionych uczestników rubieskiego i Waryńskiego.
chu na przejściach i przejazdach rowerowych na wlotach.
· Gwałtowne hamowania pojazdów w przypadku nagłej rezygnacji kierowcy z wjazdu na skrzyżowanie lub ustąpienia pierwszeństwa niechronionym uczestnikom ruchu.

· Skorygowanie przebiegu w planie sytuacyjnym jezdni na odcinkach bezpośrednio poprzedzających wloty tak, aby geometria jezdni zmuszała kierowców pojazdów do zmniejszenia
prędkości i umożliwiała właściwą obserwację sytuacji ruchowej na skrzyżowaniu.

· Zmiana oznakowania poziomego na obwiedni ronda, zapewniająca właściwe ukształtowanie kanałów ruchu z minimalną liczbą punktów kolizji.

Cechy skrzyżowania stanoNieprawidłowe zachowania uczestników ruchu wywołane Możliwe zdarzenia drogowe wywołane Możliwości usunięcia danej wady
Lp. wiące zwiększone zagrożeokreślonymi wadami skrzyżowania
daną wadą
lub jej skutków
nie dla jego uczestników
Skrzyżowanie jest pod · Nietypowe rozwiązania oraz duża powierzchnia skrzyżo- · Zderzenia
boczne
pojazdów · Całkowita zmiana geometrii
względem
geometryczw płaszczyznach kolizji przed
oraz organizacji ruchu na skrzywania sprawia, że dla wielu kierowców jest ono nieczynym oraz organizacji rutelne, zwłaszcza kierowców zamiejscowych. W konsewlotami na skrzyżowanie.
żowaniu.
chu skrzyżowaniem nietykwencji tego dochodzi do częstych przypadków wymusza- · Tylne zderzenia pojazdów na wlo1. powym. Posiada przy tym
nia pierwszeństwa przejazdu lub gwałtownego hamowatach oraz na wewnętrznej poaż sześć wlotów i sześć
nia przez kierowców pojazdów chcących uniknąć zderzewierzchni obwiedni ronda.
wylotów oraz bardzo dużą
nia z innym pojazdem.
powierzchnię.

Syntetyczna ocena i możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
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5.

Zbyt mała odległość po- · Bliskość położenia sąsiedniego wlotu utrudnia kierowcom
między osiami jezdni
bezpieczny wjazd na skrzyżowanie z ul. Sobieskiego.
ul. Waryńskiego oraz
W konsekwencji prowadzi to do wymuszania pierwszeńul. Sobieskiego.
stwa przejazdu w stosunku do kierowców pojazdów wyjeżdżających z wlotu ul. Waryńskiego. W przypadku nagłej rezygnacji z wjazdu na skrzyżowanie kierowców pojazdów z wlotu ul. Sobieskiego występują gwałtowne hamowania pojazdu.
· Mała odległość z kolei pomiędzy wylotami powoduje, że
kierowcy wyjeżdżający z wlotu ul. Waryńskiego niejednokrotnie błędnie odczytują zamiary kierowców pojazdów
opuszczających skrzyżowanie. Sądzą, że kierowca pojazdu sygnalizujący kierunkowskazem zamiar opuszczenia skrzyżowania skręca na wylot ul. Waryńskiego, a nie
na wylot ul. Sobieskiego. Efektem jest nieprzestrzeganie
pierwszeństwa przy wjeździe na skrzyżowanie z wlotu
ul. Waryńskiego lub nagłe hamowania pojazdów na tym
wlocie.

· Zderzenia boczne na płaszczyźnie
kolizji przed wlotem ul. Sobieskiego i Waryńskiego.
· Zderzenia tylne pojazdów na wlocie ul. Sobieskiego i ul. Waryńskiego.

Cechy skrzyżowania stanoNieprawidłowe zachowania uczestników ruchu wywołane Możliwe zdarzenia drogowe wywołane
Lp. wiące zwiększone zagrożeokreślonymi wadami skrzyżowania
daną wadą
nie dla jego uczestników
Dwupasowe wloty podpo- · Możliwość ustawiania przez kierowców na wlocie równo- · Zderzenia boczne pojazdów na
rządkowane ul. Przy Kapłaszczyznach kolizji przed wlolegle pojazdów w kolumnach wzajemnie ogranicza im wiszowniku, Dobrzyńskiej
tami ul. Przy Kaszowniku, Dodoczność i uniemożliwia dokonanie prawidłowej oceny
i Chrobrego.
brzyńskiej i Chrobrego.
sytuacji ruchowej występującej na obwiedni oraz na przejściach i przejazdach położonych na wlotach. Skutkiem są · Najechania na niechronionych
4.
ryzykowne wjazdy na skrzyżowanie (wymuszenie pierwuczestników ruchu na przejściach
szeństwa przejazdu), gwałtowne hamowania pojazdów
i przejazdach położonych na wlow przypadku nagłej rezygnacji z dalszej jazdy lub udzieletach ul. Przy Kaszowniku i Donia pierwszeństwa pieszym i rowerzystom.
brzyńskiej.

Syntetyczna ocena i możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (cd.)

· Likwidacja jednego z wlotów
(wyniki analiz przestrzennych
rozkładów ruchu samochodowego wykazały, że możliwa jest
rezygnacja z podłączenia do
skrzyżowania
ul.
Waryńskiego).
· Zastosowanie
sygnalizacji
świetlnej.

· Zastosowanie
sygnalizacji
świetlnej.
· Zastosowanie przesuniętych linii zatrzymań, umożliwiających
pełną widoczność pojazdów
strumienia nadrzędnego z obu
pasów na wlocie.
· Zastosowanie jednopasowych
wlotów.

Możliwości usunięcia danej wady
lub jej skutków
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8.

Zbyt daleko odsunięte · Duże prędkości pojazdów przy dojeździe do przejścia dla pieprzejście dla pieszych od
szych na ul. Chrobrego mogą prowadzić do wymuszania przez
zewnętrznej tarczy ronda
kierowców pierwszeństwa ruchu na pieszych. Ponadto kiena ul. Chrobrego; w tym
rowcy mogą nie spodziewać się w tym miejscu

· Najechanie na pieszego na
przejściu dla pieszych na
ul. Chrobrego.
· Zderzenie tylne pojazdów

Cechy skrzyżowania stanoNieprawidłowe zachowania uczestników ruchu wywołane określo- Możliwe zdarzenia drogowe wywoLp. wiące zwiększone zagrożenymi wadami skrzyżowania
łane daną wadą
nie dla jego uczestników
Zbyt duża wartość promie- · Wjazdy z dużymi prędkościami na końcowy odcinek wlotu ul. · Najechania na niechronionych
nia wyokrąglającego krauczestników ruchu na wlocie
Dobrzyńskiej, na którym położone jest przejście dla pieszych
wędź jezdni na wlocie
ul. Dobrzyńskiej.
i przejazd dla rowerzystów oraz na skrzyżowanie. Konseul. Dobrzyńskiej
kwencją jest wymuszanie pierwszeństwa w stosunku do nie- · Zderzenia boczne pojazdów na
(R = 70,0 m).
chronionych uczestników ruchu oraz kierowców pojazdów
płaszczyźnie kolizji przed wlo6.
poruszających się po obwiedni.
tem ul. Dobrzyńskiej.
· Gwałtowne hamowania pojazdów w celu udzielenia pierw- · Zderzenia tylne pojazdów na
szeństwa niechronionym uczestnikom ruchu na przejściu
wlocie ul. Dobrzyńskiej.
i przejeździe rowerowym oraz kierowcom pojazdów poruszających się po obwiedni.
Duża owalna wyspa środ- · Kierowcy pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie, ze · Zderzenia boczne pojazdów na
kowa (100.0 m w osi
płaszczyznach kolizji przed
względu na duże prędkości pojazdów na obwiedni, mają powschód-zachód i 85.0 m w
wlotami.
ważne trudności z właściwym szacowaniem luk czasowych
osi północ - południe) oraz
pomiędzy pojazdami na obwiedni. Wielu z nich podejmuje · Zderzenia tylne pojazdów na
duże promienie wyspy
jednak niebezpieczne wjazdy na skrzyżowanie, wymuszając
wlotach.
środkowej R= ~40,0 ÷
pierwszeństwo lub gwałtownie hamując pojazd w celu unik- · Najechania na niechronionych
nięcia najechania na niechronionego uczestnika ruchu.
7. 55,0 m.
uczestników ruchu na przej· Możliwość rozwijania dużych prędkości przez kierowców pościach i przejazdach rowerojazdów na obwiedni powoduje, że wykonują oni zjazdy ze
wych na wylotach.
skrzyżowania również z dużymi prędkościami, wymuszając
pierwszeństwo na niechronionych uczestnikach ruchu na
przejściach i przejazdach rowerowych położonych na wylotach.

Syntetyczna ocena i możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (cd.)

· Usytuowanie przejścia dla pieszych na ul. Chrobrego bliżej
zasadniczej tarczy skrzyżowania.

· Zmiana geometrii jezdni na obwiedni wyspy centralnej poprzez zmniejszenie promieni
wyspy środkowej.
· Zastosowanie
sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu.

· Zmniejszenie wartości promienia wyokrąglającego krawędź
jezdni na wlocie (R = 12.0 ÷
20.0 m).

Możliwości usunięcia danej wady
lub jej skutków
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· Najechanie na pieszego przez rowerzystę.

· Ustawić w omawianym miejscu
znak pionowy C-13/16.

· Uniemożliwienie parkowania
pojazdów w bezpośrednim otoczeniu przejścia dla pieszych,
w celu zapewnienia właściwej
widoczności dla kierowców
pieszego.

· Najechanie na pieszego na przejściu dla pieszych na ul. Waryńskiego.
· Zderzenia tylne pojazdów przed
przejściem dla pieszych na ul. Waryńskiego.

Brak oznakowania piono- · Wymuszanie pierwszeństwa przez rowerzystów na piewego C-13/16 informująszych lub odwrotnie.
cego o organizacji ruchu
11.
rowerowego i pieszego po
wschodniej części skrzyżowania.

· Zlikwidowanie podwójnej linii
zatrzymań.

· Zderzenia
boczne
pojazdów
w płaszczyźnie kolizji przed wlotem ul. Sobieskiego.
· Zderzenia tylne pojazdów na wlocie w/w ulicy.

Podwójna linia zatrzymań · Sytuacja ta prowokuje kierowców do ustawiania się na
na jednopasowym wlocie
jednopasowym wlocie w dwóch rzędach, co może powoul. Sobieskiego.
dować ograniczenia widoczności skrzyżowania kierow9.
com stojącym na wlocie po prawej stronie tego pasa ruchu
i w konsekwencji wymuszenia przez nich pierwszeństwa
przejazdu.
Ograniczona widoczność · Wymuszanie pierwszeństwa przez kierowców pojazdów
dla kierowców pojazdów
na pieszych na przejściu dla pieszych na wlocie ul. Wapieszych zbliżających się
ryńskiego.
10. do przejścia na wlocie
ul. Waryńskiego przez parkujące przy krawędzi
jezdni samochody.

Możliwe zdarzenia drogowe wywołane Możliwości usunięcia danej wady
daną wadą
lub jej skutków
przed przejściem dla pieszych na
ul. Chrobrego.

Nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu wywołane
określonymi wadami skrzyżowania

przejścia, co również może przyczynić się do wymuszania
pierwszeństwa na pieszych.
· Gwałtowne hamowanie przez kierowcę pojazdu, który
chce uniknąć potrącenia pieszego.

Cechy skrzyżowania stanoLp. wiące zwiększone zagrożenie dla jego uczestników
brak linii zatrzymań przed
tym przejściem (P-14).

Syntetyczna ocena i możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (cd.)
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