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SKRZYŻOWANIE:
RONDO NIEPODLEGŁOŚCI
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SKRZYŻOWANIA

· Skrzyżowanie Rondo Niepodległości położone jest
na podstawowym układzie drogowym Torunia,
w jego centralnej części.
· Skrzyżowanie pełni bardzo ważną rolę w układzie
drogowym miasta, ponieważ trasowane są przez nie
drogi krajowe nr 15, 80 i 91. Ponadto przebiegają
przez nie ważne linie miejskiej komunikacji autobusowej oraz tramwajowej.
· Jest to skrzyżowanie typu wyspa centralna z rozszerzonymi wlotami, z nietypowym układem pierwszeństwa przejazdu jak na tego rodzaju skrzyżowanie. Pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu mają kierowcy pojazdów poruszający się wzdłuż ul. Kraszewskiego i Czerwonej Drogi, natomiast ulicami
podporządkowanymi są al. Jana Pawła II oraz al.
700-lecia Torunia. Ta ostatnia ulica ma charakter
lokalny.
· Tory tramwajowe trasowane są symetrycznie
względem głównej osi skrzyżowania na kierunku
wschód-zachód.
· W bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania zlokalizowane są znaczące punkty ruchotwórcze, z których najważniejsze to: wielorodzinne budynki
mieszkalne, Wojewódzka Biblioteka Publiczna,
Centrum Sztuki Współczesnej, hotel „Mercure”,
kino, Domy Studenckie, obiekty usługowo-handlowe.
· W 2014 roku warunki ruchu na skrzyżowaniu uległy wyraźnej poprawie. Spowodowane to było oddaniem do eksploatacji Trasy Wschodniej z przeprawą drogową przez Wisłę (grudzień 2013 r.).

Nowa trasa miała istotny wpływ na zmniejszenie
natężeń ruchu samochodowego na analizowanym
skrzyżowaniu.
· W ostatnim okresie zmieniono także kolor nawierzchni na przejazdach dla rowerzystów na kolor
czerwony, co spowodowało lepszą postrzegalność
rowerów przez kierowców samochodów.
· Średnia w roku liczba zdarzeń drogowych w ciągu
trzech ostatnich lat wyniosła 51. W tym samym
okresie doszło aż do 8 wypadków drogowych,
w tym 4 z udziałem pieszych i 4 z udziałem rowerzystów.
· Najczęstszym rodzajem zdarzeń drogowych były
zderzenia boczne (~61%) oraz tylne zderzenia pojazdów (~33%). Nierespektowanie zasad przestrzegania pierwszeństwa było dominującym błędem popełnianym przez sprawców zdarzeń drogowych
(~56%), a kolejnym było niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami (~29%).

Fot. 25. źródło [67]

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu można osiągnąć poprzez zmianę jego geometrii i organizacji ruchu oraz wprowadzenie na nim sterowanie ruchu za pomocą sygnalizacji świetlnej.
Korekta geometrii skrzyżowania powinna obejmować głównie wloty i wyloty oraz zapewnienie wygięcia
poszczególnych kanałów ruchu, zmuszające kierowców do zmniejszenia prędkości. Należy także w zakresie tej przebudowy uwzględnić zwiększenie na niektórych wlotach liczby pasów ruchu, tak aby uzyskać odpowiednią przepustowość skrzyżowania w stosunku do występujących natężeń ruchu.
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Widok z góry na skrzyżowanie

Oznaczenia: 1. Hotel Mercure Toruń 2. Wojewódzka Biblioteka Publiczna 3. Domy Studenckie UMK
4. Budynki mieszkalne-wielorodzinne 5. Obiekt usługowo-handlowy
Zagospodarowanie terenów przyległych do odcinka
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, rowerzystami, a także z udziałem tramwajów
Raport o stanie brd w Toruniu 2016

Mapa dobowych natężeń ruchu samochodowego w obszarze niebezpiecznego miejsca
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1

liczba kolizji

procent
wypadków
w zdarzeniach

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

liczba
wypadków

Rok

liczba zdarzeń

Ogólna charakterystyka BRD

39
70
72
100
83
87
76
51
41
60

3
2
0
4
1
4
4
3
3
2

36
68
72
96
82
83
72
48
38
58

7.7
2.9
0,0
4,0
1,2
4,6
5,3
5,9
7,3
3,3

Rodzaj charakterystyki
Wartości wskaźników
WB2

WC

WJ

WK

WP

WR

WD

57.5
72.5
73,5
114.8
85.8
108.0
79.7
171,0
103,4
120,1

1,5
1,0
1,0
1.1
1,0
1.2
1,0
3,3
2,5
2,0

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

0,1
0,2
0,3
0,2
0,2
0,3
0,2
0,3
0,4
0,3

2,0
0,0
0,0
4,0
1,0
4,0
1,0
0,0
2,0
2,0

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

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0

Rodzaj zdarzeń

Charakterystyka sprawców zdarzeń

Błędy popełniane przez sprawców zdarzeń

Okoliczności zdarzenia
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Cechy skrzyżowania stanoNieprawidłowe zachowania uczestników ruchu wywołane Możliwe zdarzenia drogowe wywołane
Lp. wiące zwiększone zagrożeokreślonymi wadami skrzyżowania
daną wadą
nie dla jego uczestników
Jezdnie wlotów i wylotów · Nadmierne prędkości pojazdów przy dojeździe i przejeź- · Zderzenia boczne pojazdów na
dróg podporządkowanych
płaszczyznach kolizji przed wlodzie przez skrzyżowanie. Wynikają one z dogodnej geowytrasowane są stycznie
tami podporządkowanymi.
metrii trajektorii ruchu oraz z braku odpowiednich rozwiądo wyspy centralnej o duzań sugerujących kierowcom, że zbliżają się do skrzyżo- · Zderzenia tylne pojazdów na wlożym promieniu w planie.
wania. W przypadku wlotów podporządkowanych prowatach podporządkowanych.
dzi to do częstego wymuszania pierwszeństwa przejazdu · Najechania na pieszych i rowerzyw stosunku do kierowców pojazdów relacji nadrzędnych
1.
stów na przejściach i przejazdach
oraz niechronionych uczestników ruchu na przejściach
rowerowych zlokalizowanych na
i przejazdach rowerowych zlokalizowanych na wlotach
wlotach i wylotach dróg podpoi wylotach dróg podporządkowanych.
rządkowanych.
· Gwałtowne hamowania pojazdów w przypadku nagłej rezygnacji kierowcy z wjazdu na skrzyżowanie lub ustąpienia pierwszeństwa niechronionym uczestnikom ruchu.
Nietypowy układ organi- · Nierespektowanie zasad pierwszeństwa przejazdu przez · Zderzenia boczne pojazdów na
zacji ruchu na skrzyżowapłaszczyznach kolizji przed zatokierowców pojazdów opuszczających płaszczyzny akuniu z wyspą centralną
kami akumulacyjnymi.
mulacji. Zdecydowana większość kierowców przyzwyo poszerzonych wlotach.
czajona jest do sytuacji, że na skrzyżowaniach z wyspą · Zderzenia tylne pojazdów na
Pierwszeństwo przejazdu
centralną pierwszeństwo posiadają kierowcy pojazdów japłaszczyźnie akumulacji.
posiadają kierowcy pojazdący po obwiedni, bowiem z reguły na wlotach zastoso- · Zderzenia pojazdów z tramwajami
dów jadących ul. Kraszewwane są znaki ustąp pierwszeństwa (A-7) oraz ruch
na płaszczyznach przejazdów
skiego i ul. Czerwona
okrężny (C-12). W przypadkach nagłej rezygnacji
tramwajowych.
2.
Droga (znak D-1), natoz wjazdu na drogę główną występują gwałtowne hamowamiast ulicami podporządnia pojazdów.
kowanymi są al. Jana · Nierespektowanie zasad pierwszeństwa przez niektórych
Pawła II oraz al. 700-lecia
kierowców w stosunku do pojazdów tramwajowych. Przy
Torunia (znak A-7).
zastosowanej organizacji ruchu motorniczowie tramwajów wjeżdżających na skrzyżowanie mają pierwszeństwo
przejazdu, odwrotnie niż w przypadku skrzyżowania o ruchu okrężnym.

Syntetyczna ocena i możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

· Skorygowanie przebiegu w planie sytuacyjnym jezdni na wlotach i wylotach (kąt zwrotu osi
jezdni wlotu i wylotu powinien
wynosić ok. 40°). Nie powinny
one być trasowane wzdłuż prostej lub w łuku o dużym promieniu. Ich geometria powinna wymuszać na kierowcach pojazdów odpowiednią redukcję
prędkości i wskazywać im
układ pierwszeństwa przejazdu
przez skrzyżowanie.
· Zmiana organizacji ruchu.
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projektowania skrzyżowań, ruch na skrzyżowaniu
z wyspą centralną musi być sterowny za pomocą sygnalizacji
świetlnej. Należy również zastosować typowy układ organizacji ruchu na skrzyżowaniu
(znaki A-7 oraz C-12 na wszystkich wlotach).
· Sygnalizatory należy umieścić
na wysięgnikach albo bramownicach ze znakami uzupełniającymi z grupy F (kierunki na

Możliwości usunięcia danej wady
lub jej skutków
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4.

3.

· Zderzenia boczne pojazdów na
płaszczyznach kolizji przed zatokami akumulacji.
· Zderzenia tylne pojazdów na
płaszczyznach akumulacji.
· Najechania na niechronionych
uczestników ruchu na wylotach
dróg podporządkowanych.

Wielopasowe płaszczyzny · Możliwość ustawiania pojazdów przez kierowców na
akumulacji pojazdów wepłaszczyznach akumulacji w kilku kolumnach obok siebie
wnątrz skrzyżowania.
utrudnia im dokonanie właściwej oceny sytuacji ruchowej
występującej na drodze głównej. Skutkiem są wymuszenia
pierwszeństwa przejazdu oraz gwałtowne hamowania pojazdów w przypadku nagłej rezygnacji z dalszej jazdy.
· W celu uniknięcia zderzenia z pojazdami na drodze głównej niektórzy kierowcy opuszczają płaszczyznę akumulacji z dużą prędkością. Doprowadzają w ten sposób często
do wymuszenia pierwszeństwa na niechronionych uczestnikach ruchu na przejściach i przejazdach rowerowych na
wylotach dróg podporządkowanych.

· Jak poz. 3.

· Zastosowanie
sygnalizacji
świetlnej.
· Zastosowanie
odpowiednich
przesunięć linii zatrzymań
umożliwiających lepsze warunki widoczności dla kierowców pojazdów stających na
wlotach podporządkowanych.

pasach ruchu), co znacznie ułatwi kierowcom zajmowanie odpowiedniego pasa ruchu na wlocie.

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

· Zderzenia boczne pojazdów na
płaszczyznach kolizji przed wlotami podporządkowanymi.
· Zderzenia tylne pojazdów na wlotach podporządkowanych.
· Najechania na niechronionych
uczestników ruchu na wlotach
dróg podporządkowanych.

Nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu wywołane
określonymi wadami skrzyżowania

Wielopasowe wloty pod- · Możliwość ustawiania pojazdów przez kierowców na linii
porządkowane.
zatrzymań w kilku kolumnach obok siebie, co ogranicza
im wzajemne warunki widoczności strumieni kolizyjnych
oraz uniemożliwia im dokonanie właściwej oceny sytuacji
ruchowej występującej na skrzyżowaniu. Sytuacja ta
utrudnia również kierowcom widoczność pieszych na
przejściu oraz rowerzystów na przejeździe. Skutkiem tego
dochodzi do częstego wymuszenia pierwszeństwa przejazdu, gwałtownego hamowania pojazdów w przypadku
nagłej rezygnacji z dalszej jazdy lub udzielenia pierwszeństwa pieszym, czy rowerzystom.

Cechy skrzyżowania stanoLp. wiące zwiększone zagrożenie dla jego uczestników
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nie dla jego uczestników
Zbyt duże wartości pro- · Wjazdy kierowców pojazdów na jezdnie dla prawoskrę- · Boczne zderzenia pojazdów na · Zmniejszenie promieni do warmieni
wyokrąglających
tości R = 12.0 ÷20.0 m.
wylotach skrzyżowania położotów z dużymi prędkościami przy niedostatecznej widoczkrawędzie jezdni dla relaności strumieni nadrzędnych.
nych w obszarze jezdni dla pracji prawoskrętnych (wlot · Nagłe hamowania pojazdów w przypadkach konieczności
woskrętów o dużych promieniach.
z al. Jana Pawła II –
ustąpienia pierwszeństwa kierowcom pojazdów porusza- · Tylne zderzenia pojazdów na
R=~90.0 m oraz wlot
jących się po jezdni głównej na wylocie skrzyżowania lub
jezdni dla prowoskrętów.
5. z
ul.
Kraszewskiego
niechronionym uczestnikom ruchu na przejściach i prze- · Najechania na niechronionych
R=~40.0 m).
jazdach rowerowych położonych na jezdniach dla prawouczestników ruchu na przejściach i
skrętów lub na wylotach skrzyżowania.
przejazdach rowerowych położonych na jezdniach dla prawoskrętów o dużych promieniach lub na
wylotach skrzyżowania.
Zbyt długie przejścia dla · Piesi mają trudności w wyszukaniu odpowiednich długich · Zderzenia tylne pojazdów przed · Zastosowanie
sygnalizacji
pieszych na wlotach dróg
przejściami dla pieszych oraz najeświetlnej na skrzyżowaniu oraz
odstępów pomiędzy pojazdami w strumieniach głównych
głównych, a także na wyprzesunięcie obu przejść dla
chania na pieszych na przejściach
do bezpiecznego przekroczenia jezdni, stąd podejmują rylocie ul. Czerwona Droga
zykowne wejścia na przejścia.
pieszych w stronę zasadniczej
na wlotach głównych, na wlocie
oraz zbyt dalekie odsunię- · Zaskoczenie kierowców wynikające z nietypowego usytual. Jana Pawła II oraz wylocie
płaszczyzny
skrzyżowania.
6. cie przejść dla pieszych od
ul. Czerwona Droga.
Dzięki przesunięciu przejść doowania przejść dla pieszych i nieustąpienie im pierwszeńzasadniczej płaszczyzny
datkową korzyścią będzie skróstwa.
skrzyżowania na wlocie al. · Skutkiem obu wad organizacji ruchu są gwałtowne hamocenie czasów międzyzielonych,
Jana Pawła II oraz wylocie
co zwiększy efektywność funkwania pojazdów przez kierowców chcących uniknąć najeul. Czerwona Droga.
cjonowania w przyszłości sychania na niechronionego uczestnika ruchu.
gnalizacji świetlnej.
Zbyt długie przejazdy dla · Bardzo duże natężenie ruchu samochodowego i tramwajo- · Zderzenia tylne pojazdów przed · Zastosowanie
sygnalizacji
rowerów, w tym przez toświetlnej na skrzyżowaniu.
przejazdami rowerowymi oraz nawego na ul. Kraszewskiego powoduje trudności do bezrowisko tramwajowe na
jechanie na rowerzystów.
piecznego przejazdu rowerzystów przez jednię wlotu i wy7.
ul. Kraszewskiego.
lotu oraz dwutorowe torowisko tramwajowe. Prowadzi to
do przypadków wymuszenia pierwszeństwa przejazdu
przez rowerzystów.
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Lokalizacja zatoki posto- · Wymuszanie pierwszeństwa przez kierowców taksówek
jowej dla taksówek na
włączających się do ruchu.
wlocie ul. Kraszewskiego. · Nagłe hamowania pojazdów przez kierowców chcących
10.
uniknąć zderzenia bocznego lub tylnego z taksówką.
· Nagła niesygnalizowana zmiana pasa ruchu przez kierowców chcących uniknąć zderzenia bocznego z taksówką.

9.

8.

Nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu wywołane
określonymi wadami skrzyżowania

· Skutkiem tej wady jest też gwałtowne hamowanie pojazdów przez kierowców chcących uniknąć najechania na
niechronionego uczestnika ruchu.
Możliwość
parkowania · Niebezpieczne manewry kierowców pojazdów na jezdni
pojazdów na chodniku powlotu związane z wjazdami i wyjazdami na miejsca postołożonym przy północnym
jowe.
wlocie skrzyżowania.
Nienormatywny
(zbyt · Kierowcy wjeżdżający na nienormatywny pas ruchu
krótki) wewnętrzny pas ruutrudniają, a w okresach dużych natężeń ruchu blokują
chu dla relacji na wprost
swoimi pojazdami możliwość jazdy kierowcom pojazdów
i w lewo na wlocie ul. Krajadących środkowym pasem ruchu, stwarzając przy tym
szewskiego.
niebezpieczne sytuacje.

Cechy skrzyżowania stanoLp. wiące zwiększone zagrożenie dla jego uczestników

· Zderzenia boczne i tylne pojazdów
w obszarze postoju taksówek.

· Zderzenia boczne pojazdów pod
kątem ostrym i zahaczenia pojazdów w obszarze nienormatywnego
pasa ruchu.

· Zderzenia boczne i tylne pojazdów
na jezdni wlotu w obszarze miejsc
postojowych.

· Uniemożliwienie parkowania
pojazdów poprzez zastosowanie, np. słupków przeszkodowych lub gazonów.
· Wybudowanie pasa ruchu
o normatywnej długości kosztem pasa dzielącego, zapewniającego odpowiednią strefę akumulacji pojazdów na tym pasie
(dodatkowa korzyść zwiększenie przepustowości wlotu).
· Zlikwidowanie postoju taksówek. Na ulicy, po której śladzie
trasowana jest droga krajowa
(w tym przypadku nr 80) nie
może być lokalizowany postój
taksówek.

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