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SKRZYŻOWANIE:
PLAC DASZYŃSKIEGO
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SKRZYŻOWANIA

· Plac Daszyńskiego jest jednym z najważniejszych
elementów drogowej sieci Torunia. Jest to trzypoziomowy węzeł drogowy. Zasadniczą jego część
(tzw. poziom zero) stanowią dwa obok siebie położone skrzyżowania. Pierwsze to wyspa centralna
z poszerzonymi wlotami na przecięciu ulic: Szosa
Lubicka, Trasa Wschodnia i Żółkiewskiego. Natomiast drugie to skrzyżowanie skanalizowane na
przecięciu ulic: Żółkiewskiego i Trasy Wschodniej.
Poziom ‘+1’ to dwupasowa estakada prowadząca
ruch na kierunku północny-zachód-wschód. Natomiast poziom ‘-1’ to tunel o dwóch jezdniach, każda
o dwóch pasach ruchu, trasowany na kierunku północ-południe.
· Bardzo duża rola i funkcja tego węzła w układzie
drogowym miasta wynika z faktu, że krzyżują się
w tym miejscu dwa najważniejsze ciągi drogowe
w Toruniu, a mianowicie: wschód-zachód (drogi
krajowe nr 15 oraz 80) oraz północ-południe (droga
krajowa nr 91). Omawiane ciągi drogowe stanowią
również bardzo ważne elementy ciągów międzydzielnicowych miasta. Stąd na węźle występują
duże natężenia ruchu, w tym ruchu tranzytowego.
Sumaryczna wartość natężenia ruchu na węźle
w ciągu doby przeciętnego dnia roboczego wynosi
ponad 80 tys., a udział pojazdów ciężarowych w ruchu wynosi ~7%. Największe natężenie ruchu występuje na wschodnim wlocie węzła i wynosi ~43%
całego ruchu na skrzyżowaniu.
· Ruch na skrzyżowaniu sterowany jest za pomocą
4 fazowej sygnalizacji świetlnej.
· Plac Daszyńskiego stanowi także duży węzeł przesiadkowy dla pasażerów publicznego transportu
zbiorowego zarówno autobusowego, jak i tramwajowego. Na poziomie zerowym węzła, na kierunku
wschód-zachód, trasowane jest dwutorowe torowisko tramwajowe. Przystanki tramwajowe dla obu
kierunków ruchu zlokalizowane są po wschodniej
stronie ul. Szosa Lubicka. Natomiast przystanki autobusowe zlokalizowane są na poziomie zerowym
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oraz na poziomie ‘– 1’ (południowa część węzła),
do których prowadzą schody.
Na poziomie zerowym węzła, na wszystkich wlotach i wylotach zlokalizowane są wyznaczone
przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.
Węzeł drogowy Plac Daszyńskiego został oddany
do eksploatacji na początku grudnia 2013 roku.
W pierwszym roku jego funkcjonowania (2014 r.)
nie odnotowano na nim żadnego wypadku. W latach 2015-2016 doszło niestety do siedmiu wypadków z udziałem rowerzystów oraz jednego
z pieszym i wystąpiły one na przejściach i przejazdach rowerowych zlokalizowanych na wlotach
i wylotach skrzyżowania z wyspą centralną.
Dominującym rodzajem zdarzeń drogowych na
węźle są zderzenia boczne pojazdów (~58%) oraz
zderzenia tyle pojazdów (~29%). Należy zwrócić
również szczególną uwagę na stosunkowo duży odsetek najechań na rowerzystów, który wynosi około
10% wszystkich zdarzeń.
Najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych są:
nieprzestrzeganie pierwszeństwa (~29%), nieprawidłowe omijanie, mijanie lub zmiana pasa ruchu
(~28%) oraz niezachowanie bezpiecznej odległości
między pojazdami (~26%). Wśród przyczyn zdarzeń drogowych należy również wyróżnić jazdę
(przechodzenie) przy czerwonym świetle (~8%).
Największe koncentracje zdarzeń drogowych
z udziałem pojazdów wystąpiły na płaszczyznach
kolizji przed wlotami (boczne zderzenia pojazdów)
i na wlotach skrzyżowania (tylne zderzenia pojazdów).
Struktura kierunkowa ruchu na węźle ulegnie dość
znacznej zmianie po wybudowaniu wschodniego
odcinka Trasy Średnicowej. Zmniejszeniu ulegną
także natężenia ruchu, zwłaszcza na relacjach
wschód-południe. Sytuacja ta wpłynie na nieznaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
na węźle.

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego można uzyskać poprzez:
· zmiany w programie sygnalizacji świetlnej i jego optymalizację,
· wyeliminowanie możliwości ruchu w jednej fazie strumieni pojazdów jadących w prawo z rowerzystami,
· zastosowanie przed wlotami wyspy centralnej urządzeń spowalniających ruch (np. fotoradary), a także
urządzeń rejestrujących wjazdy na skrzyżowanie podczas wyświetlania czerwonego sygnału.
Jedną z zasadniczych wad skrzyżowania jest jego niedostateczna przepustowość. Uwarunkowania terenowe
w obszarze tego węzła niestety uniemożliwiają jego rozbudowę, stąd jedyną nadzieją na poprawę warunków
ruchu należy upatrywać w rozbudowie sieci drogowej miasta (szczególnie budowy dalszych odcinków Trasy
Średnicowej) i spadku natężeń ruchu na analizowanym węźle.
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Widok z góry na skrzyżowanie

Oznaczenia: 1. Cereal Partners Poland Toruń-Pacific – Biuro Zarządu i Fabryka „Toruń”
2. Obiekty usługowe 3. Salony samochodowe Volvo i Hyundai 4. Salon
samochodowy Honda 5. Centrum Handlowe Copernicus 6. Hurtownia
wyrobów cukierniczych 7. Grupa Edukacyjna Menedżer 8. Stacja paliw 9. Zakład
Doskonalenia Zawodowego 10. Budynki mieszkalne
Zagospodarowanie terenów przyległych do odcinka
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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
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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

12
21
23
14
44
31
25
31
30
42

0
2
0
0
0
1
2
0
2
6

12
19
23
14
44
30
23
31
28
36

0,0
9,5
0,0
0,0
0,0
3,2
8,0
0,0
6,7
14,3

Rodzaj charakterystyki
Wartości wskaźników
WB2

WC

WJ

WK

WP

WR

WD

12,0
82,7
22,0
13,5
45,0
31,3
84,2
33,5
91,7
223,9

1,0
3,9
1,0
1,0
1,0
1,0
3,4
1,1
3,1
5,3

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

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

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

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
5,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Rodzaj zdarzeń

Charakterystyka sprawców zdarzeń

Błędy popełniane przez sprawców zdarzeń

Okoliczności zdarzenia
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Niedostateczna przepusto- · Skutkiem zbyt małej przepustowości skrzyżowania są kowość skrzyżowania do wylejki pojazdów na wlotach i tym samym długie czasy oczestępujących na nim natękiwania kierowców na możliwość przejazdu przez skrzyżeń ruchu.
żowanie (dotyczy to szczególnie relacji w lewo ze
wschodniego wlotu ul. Szosa Lubicka). Taka sytuacja prowokowała kierowców do wykonywania niedopuszczalnych i bardzo ryzykownych manewrów, np.: wjazdów na
skrzyżowanie podczas wyświetlania czerwonego sygnału,
wymuszania pierwszeństwa przejazdu (zwłaszcza przy
skrętach w lewo), wymuszania pierwszeństwa na niechronionych uczestnikach ruchu, niezachowania bezpiecznych
odległości pomiędzy pojazdami przy wjeździe na skrzyżowanie, czy nieprawidłowego wykonywania manewrów
zmiany pasa ruchu na wlotach.

· Wszystkie możliwe rodzaje zdarzeń drogowych.

· Jak poz. 1.
· Analizy wykazały, że poprzez
optymalizację programu możliwe będzie zwiększenie przepustowości relacji w lewo ze
wschodniego wlotu ul. Szosa Lubicka.

Cechy skrzyżowania stanoNieprawidłowe zachowania uczestników ruchu wywołane Możliwe zdarzenia drogowe wywołane Możliwości usunięcia danej wady lub
Lp. wiące zwiększone zagrożeokreślonymi wadami skrzyżowania
daną wadą
jej skutków
nie dla jego uczestników
Nietypowy układ geome- · Nieczytelny, mało zrozumiały układ geometrii skrzyżowa- · Wszystkie możliwe rodzaje zda- · Przebudowa skrzyżowania. Ze
tryczny skrzyżowania, na
rzeń drogowych.
nia zawsze będzie powodować bardzo dużą liczbę błędów
względu jednak na uwarunkowaktórym występuje pięć
popełnianych przez wszystkich jego użytkowników. Zalinia terenowe (tunel, podpory eswlotów i pięć wylotów.
czyć do nich przede wszystkim należy: nieprzestrzeganie
takady) przebudowa skrzyżowa(wymuszenia) pierwszeństwa ruchu zarówno w stosunku
nia jest nierealna. Niemożliwe
do kierowców pojazdów, jak i niechronionych użytkownijest również zmniejszenie liczby
ków skrzyżowania, oraz niezachowania bezpiecznych odwlotów i wylotów ze skrzyżowa1.
ległości pomiędzy pojazdami, nieprawidłowe wykonywania ze względu na układ przestrzenny krzyżujących się w tym
nie manewrów zmiany pasów ruchu itd.
miejscu ciągów drogowych.
· Zmiana programu sygnalizacji
świetlnej polegająca na likwidacji kolizyjnych faz ruchu oraz
jego optymalizacja.

Syntetyczna ocena i możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
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5.

4.

3.

Lp.

Odcinki dojazdowe do skrzyżowa- · Możliwość dojazdu i przejazdu przez skrzyżowania położone na prostych lub na łunie pojazdów z dużą prędkością. Efektem są barkach w planie drogi o dużych prodzo częste wjazdy pojazdów na skrzyżowanie
mieniach i małych kątach zwrotu
podczas wyświetlania czerwonego sygnału lub
(ul. Szosa Lubicka, Trasa Wschodnagłe hamowania pojazdów w przypadku zbyt
nia oraz ul. Żółkiewskiego).
późnego zauważenia przez kierowcę pojazdu
czerwonego sygnału.
· Nierespektowanie i wymuszanie pierwszeństwa
przejazdu w stosunku do relacji nadrzędnych oraz
niechronionych uczestników ruchu.
Wyspy kanalizujące ruch na płasz- · Możliwość zbyt dowolnego kształtowania torów
czyźnie skrzyżowania zbyt nisko
jazdy przy wykonywaniu manewrów skrętu.
wyniesione nad jezdnię obwiedni.
Takie wyspy nie stanowią dla kierowców pojazdów skutecznej przeszkody, a także nie spełniają swojej
roli w warunkach zaśnieżenia
jezdni.

· Zderzenia boczne pojazdów na
płaszczyznach kolizji przed wlotami na skrzyżowanie.
· Zderzenia tylne pojazdów na wlotach na skrzyżowanie.
· Najechania na niechronionych
uczestników ruchu na przejściach
dla pieszych i na przejazdach rowerowych położonych na wlotach
i wylotach.
· Zderzenia boczne i zahaczenia pojazdów na wewnętrznej płaszczyźnie skrzyżowania.

· Obramowanie krawężnikami
wysp kanalizujących ruch znajdujących się na płaszczyźnie
skrzyżowania.

· Zastosowanie przed wlotami
urządzeń spowalniających ruch
(np. fotoradary), a także urządzeń rejestrujących wjazdy na
skrzyżowanie podczas wyświetlania czerwonego sygnału.

Cechy skrzyżowania stanowiące
Nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu wy- Możliwe zdarzenia drogowe wywołane Możliwości usunięcia danej wady
zwiększone zagrożenie dla jego
wołane określonymi wadami skrzyżowania
daną wadą
lub jej skutków
uczestników
Dopuszczenie w jednej fazie sygna- · Wymuszanie pierwszeństwa przejazdu przez kie- · Najechania na pieszego lub rowe- · Wprowadzenie bezkolizyjnej
lizacyjnej pojazdów skręcających
fazy sygnalizacyjnej.
rowców pojazdów w stosunku do niechronionych
rzystę na przejściach i przejazdach
w prawo z rowerzystami.
uczestników ruchu lub gwałtowne hamowania
rowerowych na wlotach i wylotach
pojazdów w celu uniknięcia najechania na nie- · Zderzenia tylne pojazdów na wlochronionego uczestnika ruchu.
tach i wylotach.

Syntetyczna ocena i możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (cd.)
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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
Niedostateczna widocz- · Wjazdy na skrzyżowanie podczas wyświetlania czerwo- · Zderzenia boczne pojazdów na · Zmiana lokalizacji sygnalizaność sygnalizatora dla kienego światła i nagłe hamowania pojazdów przez kierowpłaszczyźnie kolizji przed wlotem
tora, tak aby osiągnąć pożądaną
ców, którzy zbyt późno zauważyli czerwony sygnał.
z Trasy Wschodniej.
przez kierowców pojazdów
6. rowców pojazdów na południowym wlocie Trasa
jego widoczność.
· Zderzenia tylne pojazdów na wloWschodnia.
cie Trasy Wschodniej.
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