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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SKRZYŻOWANIA
· Skrzyżowanie ulic Szosa Lubicka – Przy Skarpie
położone jest na podstawowym układzie drogowym
Torunia, w jego wschodniej części.
· Skrzyżowanie pełni bardzo ważną rolę w układzie
drogowym miasta, ponieważ trasowane są przez nie
drogi krajowe nr 15, 80. Ponadto przebiegają przez
nie linie miejskiej komunikacji autobusowej oraz
tramwajowej.
· Na skrzyżowaniu występują duże natężenia ruchu
samochodowego (ze znacznym udziałem pojazdów
ciężarowych) oraz duże natężenia niechronionych
uczestników ruchu. Kierowcy pojazdów jadący
ul. Szosa Lubicka osiągają znaczne prędkości, często przekraczające dopuszczalne.
· Jest to skrzyżowanie typu wyspa centralna o poszerzonych wlotach, z torami tramwajowymi trasowanymi symetrycznie względem głównej osi skrzyżowania na kierunku wschód - zachód.
· Ruch na skrzyżowaniu sterowny jest wielofazową
sygnalizacją świetlną. W przypadku jej wyłączenia
pierwszeństwo przejazdu mają kierowcy pojazdów

poruszający się wzdłuż ul. Szosa Lubicka, natomiast ulicami podporządkowanymi są ul. Przy
Skarpie oraz wjazd i wyjazd z drogi dojazdowej do
obiektów handlowych.
· W bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania zlokalizowane są znaczące punkty ruchotwórcze, z których najważniejsze to: wielorodzinne budynki
mieszkalne, targowisko, supermarket E.Leclerc
i OBI.
· Średnia w roku liczba zdarzeń drogowych w ciągu
trzech ostatnich lat wyniosła ~27. W tym okresie
doszło do 5-ciu wypadków drogowych, w tym
trzech z udziałem rowerzystów, a jeden – z udziałem pieszego. Najczęstszymi rodzajami zdarzeń
drogowych były zderzenia tylne pojazdów (~53%)
oraz zderzenia boczne (~36%). Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami było najczęstszym błędem popełnianym przez sprawców
zdarzeń drogowych (~48%), a kolejnym było nieprzestrzeganie zasad pierwszeństwa (~30%).

Fot. 26. źródło [67]

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu można osiągnąć głównie poprzez zmianę
jego geometrii, tak aby doprowadzić do znacznego spowolnienia ruchu pojazdów w obszarze skrzyżowania. Dotyczy to szczególnie północnej i południowej jezdni ul. Szosa Lubicka. W przypadku rezygnacji z przebudowy geometrii skrzyżowania, należy doprowadzić na ul. Szosa Lubicka do spowolnienia
ruchu, np. poprzez monitorowanie prędkości oraz wjazdu na czerwonym sygnale. Należy także dostosować program sygnalizacji świetlnej do obowiązującego Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz niedopuszczenia do kolizyjnych relacji
pojazdów skręcających w prawo z rowerzystami.
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Widok z góry na skrzyżowanie

Oznaczenia: 1. E. Leclerc 2. Obiekty usługowe 3. RTV EURO AGD 4. Restauracja KFC
5. Stacja paliw 6. Budynki mieszkalne 7. OBI
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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liczba kolizji

procent
wypadków
w zdarzeniach

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

liczba
wypadków

Rok

liczba zdarzeń

Ogólna charakterystyka BRD

24
27
44
38
23
35
28
34
29
16

1
0
2
1
1
4
3
0
4
1

23
27
42
37
22
31
25
34
25
15

4,2
0,0
4,5
2,6
4,3
11,4
10,7
0,0
13,8
6,2

Rodzaj charakterystyki
Wartości wskaźników
WB2

WC

WJ

WK

WP

WR

WD

27.0
28,0
53.0
44.3
30.0
48.5
149.0
35,5
367,0
15,8

1,1
1,0
1,2
1.2
1.3
1,4
5,3
1,0
12,7
1.0

0,4
0,4
0,2
0,3
0,3
0,4
0,5
0,5
0,4
0,5

0,3
0,3
0,3
0,2
0,4
0,3
0,5
0,3
0,2
0,2

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

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

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

Rodzaj zdarzeń

Charakterystyka sprawców zdarzeń

Błędy popełniane przez sprawców zdarzeń

Okoliczności zdarzenia
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3.

2.

Słaba widoczność przez · Wjazdy na południową i północną jezdnię ul. Szosa Lukierowców sygnalizatobicka podczas wyświetlania czerwonego sygnału lub
rów na wlocie ul. Przy
gwałtowne hamowania pojazdów w przypadku zbyt późSkarpie oraz na wschodnego zauważenia tego sygnału.
niej zatoce akumulacji.
· Nagłe hamowania pojazdów w celu udzielenia pierwszeństwa niechronionym uczestnikom ruchu

Dopuszczanie w progra- · Częste wymuszania pierwszeństwa na niechronionych
mie sygnalizacji świetlnej
uczestnikach ruchu.
do jednoczesnego ruchu · Gwałtowne hamowania pojazdów w celu udzielenia
relacji wzajemnie kolizyjpierwszeństwa niechronionym uczestnikom ruchu.
nych: relacji prawo-skrętnej z wlotu ul. Przy Skarpie (strzałka dopuszczająca do ruchu w prawo)
oraz ruchu pieszych i rowerzystów na jezdni dla
prawoskrętów.

· Zderzenia boczne pojazdów na
płaszczyznach
kolizji
przed
wschodnim wlotem ul. Przy Skarpie oraz wschodniej zatoce akumulacji dla pojazdów.
· Zderzenia tylne pojazdów na
wschodnim wlocie ul. Przy Skar-

· Najechania na pieszych i rowerzystów na jezdni dla prawoskrętów.
· Zderzenia tylne pojazdów na
jezdni dla prawoskrętów.

· Umieszczenie sygnalizatorów
nad każdym pasem ruchu na
wlocie ul. Przy Skarpie oraz na
końcu wschodniej zatoki akumulacji dla pojazdów

· Dostosowanie programu sygnalizacji do obowiązujących przepisów. Wykluczenie występowania ruchu w tej samej fazie
sygnału zielonego dla pieszych
i rowerzystów oraz dla kolizyjnej relacji w prawo samochodów (sterowanego strzałką dopuszczającą do ruchu).

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
Trasowane stycznie do · Możliwość przejazdu przez skrzyżowanie ze znacznymi · Zderzenia boczne pojazdów na · Zmiana geometrii skrzyżowawyspy centralnej jezdnie
płaszczyznach kolizji przed wloprędkościami, nierzadko podczas wyświetlania czerwonia polegająca na wyeliminowlotów i wylotów.
tami.
waniu jego podstawowej wady,
nego sygnału (dotyczy to szczególnie wlotów z ul. Szosa
tj. trasowane stycznie do wyspy
Lubicka).
· Zderzenia tylne pojazdów na wlocentralnej jezdni wloty i wyloty.
· Nagłe hamowania pojazdów przez kierowców, którzy
tach, szczególnie na ul. Szosa Lu1.
w ostatniej chwili zrezygnowali z wjazdu na skrzyżowabicka.
· Zamontowanie fotoradaru oraz
kamer zapisujących numery renie.
jestracyjne pojazdów, których
kierowcy wjeżdżają na skrzyżowanie na czerwonym sygnale.

Syntetyczna ocena i możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
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5.

4.

Nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu wywołane
określonymi wadami skrzyżowania

Zbyt duża wartość promie- · Możliwość wjazdu przez kierowców pojazdów z dużą
nia wyokrąglającego kraprędkością na przejście dla pieszych i przejazd rowerowy
wędź jezdni dla relacji
położone na pasie dla prawoskrętów oraz na jezdni wylotu
prawo-skrętnej z zachodskrzyżowania.
niego wlotu z ul. Szosa Lu- · Nagłe hamowania pojazdów przez kierowców w przypadbicka – R=~30 m.
kach konieczności ustąpienia pierwszeństwa niechronionym uczestnikom ruchu przed przejściem dla pieszych
i przejeździe rowerowym zlokalizowanych na jezdni dla
prawoskrętów, a także kierowcom pojazdów poruszających się po jezdni głównej na wylocie skrzyżowania.
Duże wyspy kanalizujące · Możliwość zbyt dowolnego kształtowania torów jazdy
ruch na płaszczyźnie
przy wykonywaniu manewrów skrętu w lewo.
skrzyżowania wyznaczone
tylko za pomocą oznakowania P-21.
Wyspy kanalizujące ruch
wyznaczone za pomocą
oznakowania P-21 nie stanowią dla kierowców pojazdów skutecznej przeszkody, nie spełniają swojej roli szczególnie w warunkach zaśnieżenia jezdni

Cechy skrzyżowania stanoLp. wiące zwiększone zagrożenie dla jego uczestników

· Zderzenia boczne i zahaczenia pojazdów na wewnętrznej płaszczyźnie skrzyżowania

pie oraz na wschodniej zatoce akumulacji dla pojazdów.
· Najechania na pieszego i rowerzystów oraz zderzenia tylne na
wschodnim wlocie ul. Przy Skarpie.
· Najechania na niechronionych
uczestników ruchu na przejściu
i przejeździe rowerowym zlokalizowanych na jezdni dla prawoskretów na zachodnim wlocie
ul. Szosa Lubicka.
· Zderzenia boczne pojazdów w obszarze płaszczyzny wylotu na
ul. Przy Skarpie.

· Wykonanie wysp kanalizujących ruch na płaszczyźnie
skrzyżowania w krawężnikach.

· Zmniejszenie wartości promieni do wartości R=12÷20 m.

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

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
Słaba widoczność oznako- · Nagłe, często niesygnalizowane zmiany pasów ruchu oraz · Zderzenia boczne i tylne pojaz- · Umieszczenie na ul. Szosa Luwania drogowskazowego
niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazbicka przed zachodnim wlotem
dów w strefie segregacji zachodumieszczonego
na
dami.
niego wlotu ul. Szosa Lubicka.
na skrzyżowanie oznakowania
drogowskazowego na wysię6. ul. Szosa Lubicka przed
zachodnim wlotem na
gnikach lub bramownicach, co
skrzyżowanie.
ułatwi kierowcom wybór właściwego pasa ruchu na wlocie.
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