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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SKRZYŻOWANIA
· Skrzyżowanie ul. Szosa Chełmińska – Jelenia położone jest w północno-zachodniej części Torunia, na
Osiedlu Wrzosy I. Ulica Szosa Chełmińska jest
ważnym elementem podstawowej sieci drogowoulicznej miasta. Wynika to z faktu, że trasowana
jest po niej droga wojewódzka nr 553, a także łączy
północno-zachodnie obszary Torunia z jego śródmiejskimi i centralnymi obszarami.
· Jest to skrzyżowanie trójwlotowe, skanalizowane.
Pierwszeństwo przejazdu mają kierowcy pojazdów
poruszających się po ul. Szosa Chełmińska (znak
D-1), natomiast ul. Jelenia jest drogą podporządkowaną (znak A-7). Natężenie ruchu na ul. Szosa
Chełmińska wynosi około 8 500 pojazdów na dobę
w przeciętnym dniu roboczym Natomiast na ul. Jeleniej natężenia ruchu pojazdów są niewielkie, bo
wynoszą zaledwie około 600 pojazdów w ciągu
doby w przeciętnym dniu roboczym.
· Na południowym wlocie i wylocie ul. Szosa Chełmińska oraz na ul. Jeleniej położone są przejścia dla
pieszych oraz przejazdy dla rowerzystów.

· Po zachodniej stronie ul. Szosa Chełmińska przebiega wydzielona droga rowerowa i wydzielony
ciąg pieszy (znak C-13/16).
· Po zachodniej stronie skrzyżowania położona jest
jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa, a po
wschodniej – dwa salony samochodowe, które są
bezpośrednio podłączone do ul. Szosa Chełmińska.
· W ciągu ostatnich 3 lat wystąpiło 5 kolizji i 7 wypadków drogowych: 3 z udziałem pieszego oraz
4 z udziałem rowerzystów.
· Głównym rodzajem zdarzeń drogowych na skrzyżowaniu były: najechania na pieszego i na rowerzystę (każde po ~33%). Na skrzyżowaniu występowały również, najechania na przeszkodę i zderzenia
boczne pojazdów (po 16,7% każde).
· Główną przyczyną wypadków i kolizji było nieprzestrzeganie pierwszeństwa (67%). Wśród przyczyn zdarzeń drogowych na skrzyżowaniu zarejestrowano także przekroczenie bezpiecznej prędkości oraz nieprawidłowe skręcanie lub włączanie się
do ruchu (po 16,7% każde).

Fot. 34. źródło [67]
OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby likwidacja
skrzyżowania wraz z przejściem dla pieszych na ul. Szosa Chełmińska. W przypadku braku takiej możliwości proponuje się realizację następujących działań:
- zastosowanie aktywnych znaków D-6 zawieszonych nad jezdniami obu wlotów ul. Szosa Chełmińska z silnym, linowym oświetleniem przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów,
- wydłużenie wysp kanalizujących ruch położonych na ul. Szosa Chełmińska,
- utworzenie jednego, wspólnego pasa serwisowego z pasem włączania i wyłączania obsługującego salony samochodowe,
- budowę progu zwalniającego przed wlotem ul. Jeleniej,
- likwidację zatoki autobusowej na północnym wlocie ul. Szosa Chełmińska,
- odsunięcie przejazdu rowerowego na ul. Jeleniej od krawędzi jezdni drogi głównej na taką odległość, aby zapewnić lepsze postrzeganie rowerzystów przez kierowców skręcających w prawo
w ul. Jelenią oraz aby uniemożliwiać blokowanie przez pojazd zjeżdżający z drogi głównej zewnętrznego pasa ruchu na ul. Szosa Chełmińska.
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Widok z góry na skrzyżowanie

Oznaczenia: 1. Biedronka 2,3. Salon samochodowy 4. Dom Pomocy Społecznej
5,6,7,8. Budynki mieszkalne 9. Obiekt usługowy
Zagospodarowanie terenów przyległych do skrzyżowania
Raport o stanie brd w Toruniu 2016
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Organizacja ruchu

Mapa zdarzeń drogowych
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Mapa koncentracji zderzeń pojazdów samochodowych

Mapa koncentracji zdarzeń drogowych z pieszymi i rowerzystami
Raport o stanie brd w Toruniu 2016
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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

0
2
3
2
5
0
3
6
3
3

0
0
2
0
2
0
1
3
2
2

0
2
1
2
3
0
2
3
1
1

0,0
66,7
0,0
40,0
33,3
50,0
66,7
66,7

Rodzaj charakterystyki
Wartości wskaźników
WB2

WC

WJ

WK

WP

WR

WD

0,0
2,0
66,7
2,0
66,2
0,0
3,8
8,4
4,4
63,7

1,0
22,2
1,0
13,2
1,3
1,4
1,5
21,2

0,0
0,5
0,1
0,5
0,3
0,0
0,3
0,2
0,2
0,2

0,0
0,5
0,1
0,5
0,3
0,0
0,3
0,2
0,2
0,2

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

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

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

Rodzaj zdarzeń

Charakterystyka sprawców zdarzeń

Błędy popełniane przez sprawców zdarzeń

Okoliczności zdarzenia
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2.

· Likwidacja
skrzyżowania
i przejścia dla pieszych na
ul. Szosa Chełmińska. Niewielkie
natężenia
ruchu
na
ul. Jeleniej uzasadniają takie
rozwiązanie.
Dostępność
ul. Szosa Chełmińska z ul. Jeleniej można zapewnić poprzez
ul. Świętego Antoniego.
· W przypadku braku możliwości
likwidacji skrzyżowania zastosowanie aktywnych znaków
D-6 zawieszonych nad jezdniami z silnym, linowym oświetleniem przejścia dla pieszych
i przejazdu dla rowerzystów.
· Budowa progu zwalniającego
przed wlotem ul. Jeleniej.

· Zderzenia tylne i boczne pojazdów na jezdni ul. Szosa
Chełmińska.
· Najechania na niechronionych uczestników ruchu na
przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów na
ul. Szosa Chełmińska.

· Najechania na pieszych i rowerzystów na przejściu dla
pieszych oraz przejeździe dla
rowerzystów na ul. Jeleniej.
· Zderzenia tylne i boczne pojazdów na wlocie ul. Jeleniej.
· Zderzenia boczne pojazdów
na płaszczyźnie kolizji skrzyżowania.
· Najechania na pieszych i rowerzystów na przejściu dla
pieszych i przejeździe dla rowerzystów na ul. Jeleniej.

· Jazda ze zbyt dużą prędkością w obszarze skrzyżowania.
· Zmiany torów jazdy oraz nagłe hamowania pojazdów na jezdni
ul. Szosa Chełmińska w celu uniknięcia najechania na rowerzystę przejeżdżającego przez przejazd rowerowy lub pieszego
znajdującego się na przejściu dla pieszych.
· Wymuszanie pierwszeństwa przejazdu przez kierowców pojazdów jadących ul. Szosa Chełmińska na pieszych i rowerzystach.

Zbyt duże prędkości po- · Wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowców pojazjazdów na dojeździe i na
dów na rowerzystach i pieszych.
wlocie ul. Jeleniej.
· Zmiany torów jazdy oraz nagłe hamowania pojazdów na jezdni
ul. Jeleniej w celu uniknięcia przez kierowcę tego pojazdu najechania na rowerzystę przejeżdżającego przez przejazd rowerowy lub pieszego znajdującego się na przejściu dla pieszych.
Niewłaściwa
geometra · Kierowcy wykonujący na skrzyżowaniu manewry lewoskrętów
wysp kanalizujących ruch
mają za dużą dowolność kształtowania torów przejazdu przez
na skrzyżowaniu (zbyt
skrzyżowanie, występuje tzw. „ścinanie łuku”. Uzyskane w ten
krótkie).
sposób znaczne wartości promieni skrętu umożliwiają im jazdę
ze zbyt dużą prędkością, co prowokuje ich do wymuszenia
pierwszeństwa przejazdu.

· Wydłużenie wysp kanalizujących ruch na ul. Szosa Chełmińska, aby jednoznacznie wskazywały kierowcom pożądane tory
jazdy i wymuszały jazdę z pożądanymi ze względów brd prędkościami.

Możliwości usunięcia danej wady
lub jej skutków

Nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu wywołane określo- Możliwe zdarzenia drogowe wynymi wadami skrzyżowania
wołane daną wadą

Cechy skrzyżowania stanoLp. wiące zwiększone zagrożenie dla jego uczestników
Słabe postrzeganie skrzyżowania przez kierowców
pojazdów poruszających
się po ul. Szosa Chełmińska, wynikające z niedostatecznego zaakcentowania jego występowania na
tym ciągu, a zwłaszcza
1.
przejścia dla pieszych (południowy
odcinek
ul. Szosa Chełmińska).

Syntetyczna ocena i możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
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Cechy skrzyżowania stanoNieprawidłowe zachowania uczestników ruchu wywołane określonymi
Lp. wiące zwiększone zagrożewadami skrzyżowania
nie dla jego uczestników
Bezpośrednie podwójne · Wjazdy i wyjazdy z salonów samochodowych wytworzyły w obwjazdy
szarze skrzyżowania dodatkowe potencjalne punkty kolizji, w wyi wyjazdy do salonów saniku czego dochodzi w tych miejscach do wielu niebezpiecznych
mochodowych z zachodsytuacji
niej jezdni ul. Szosa Cheł- · Kierowcy pojazdów wjeżdżających do salonów samochodowych
mińska.
niejednokrotnie nie sygnalizują tego faktu kierunkowskazem,
a także dość gwałtownie hamują w celu zredukowania prędkości.
4.
· Kierowcy pojazdów wyjeżdzających z salonów samochodowych
dość często wymuszają pierwszeństwo na kierowcach pojazdów
poruszających się po zachodniej jezdni ul. Szosa Chełmińska i włączają się do ruchu przy dużo mniejszej prędkości pojazdu na
ul. Szosa Chełmińska.
· Nagłe hamowania pojazdów i torów jazdy przez kierowców jadących ul. Szosa Chełmińska, a chcących uniknąć zderzenia z pojazdem włączających się do ruchu.
Zbyt blisko krawędzi drogi · Blokowanie pojazdem, albo części pasa ruchu na drodze głównej,
głównej trasowany przealbo części przejazdu dla rowerzystów.
jazd dla rowerzystów na ul. · Niedostateczna widoczność rowerzysty przez kierowców skręcająJeleniej.
cych w prawo z północnego wlotu ul. Szosa Chełmińska. Prowadzi
to do częstych przypadków wymuszania przez nich pierwszeństwa
przejazdu na rowerzystach.
· Gwałtowne hamowania pojazdów przez kierowców chcących
5.
uniknąć najechania na rowerzystę.

Możliwości usunięcia danej wady
lub jej skutków
· Utworzenie jednego, wspólnego pasa serwisowego z pasem
włączania i wyłączania. Pas ten
umożliwi obsługę obu salonów
samochodowych i zmniejszy
liczbę potencjalnych punktów
kolizji.

· Odsunięcie przejazdu dla rowerzystów na ul. Jeleniej od krawędzi jezdni drogi głównej. Odległość odsunięcia powinna zapewnić lepsze postrzeganie rowerzystów przez kierowców
skręcających w prawo oraz
uniemożliwiać
blokowanie
przez
pojazd
zjeżdżający
z drogi głównej zewnętrznego
pasa ruchu na ul. Szosa Chełmińska. Konsekwencją osunięcia przejazdu dla rowerzystów
jest również osunięcia prze-

Możliwe zdarzenia drogowe
wywołane daną wadą
· Zderzenia tylne pojazdów
na zachodniej jezdni
ul. Szosa Chełmińska
w obszarze wjazdów do
salonów
samochodowych.
· Zderzenia boczne i tylne
pojazdów na zachodniej
jezdni ul. Szosa Chełmińska w obszarze wyjazdów
z salonów samochodowych.

· Zderzenia tylne pojazdów
na jezdni drogi głównej.
· Najechania na rowerzystów będących na przejeździe rowerowym na ul.
Jeleniej.

Syntetyczna ocena i możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (cd.)
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6.

Nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu wywołane
określonymi wadami skrzyżowania

Zatoka autobusowa zloka- · Zatrzymujący się w zatoce autobus ogranicza warunki wilizowana zbyt blisko wlotu
doczności kierowcom pojazdów wyjeżdżających z ul. Jeul. Jeleniej.
leniej.

Cechy skrzyżowania stanoLp. wiące zwiększone zagrożenie dla jego uczestników

· Zderzenia boczne pojazdów na zachodniej jezdni ul. Szosa Chełmińska, na płaszczyźnie kolizji przed
wlotem ul. Jeleniej.

jazdu dla rowerzystów jest również konieczność odsunięcia
przejścia dla pieszych na ul. Jeleniej.
· Likwidacja zatoki autobusowej
(zaledwie w odległości 200 m
od niej znajduje kolejna zatoka).

Możliwe zdarzenia drogowe wywołane Możliwości usunięcia danej wady
daną wadą
lub jej skutków
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