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SKRZYŻOWANIE:
JANA PAWŁA II - CHOPINA
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SKRZYŻOWANIA

· Skrzyżowanie Al. Jana Pawła II i ul. Chopina położone jest w centralnej części miasta. Po śladzie
Al. Jana Pawła II przebiega droga krajowa nr 15
i 91. Od południowej strony jest ona połączona
z najważniejszą przeprawą mostową przez rzekę
Wisłę w Toruniu. Ulica Chopina jest ulicą jednokierową prowadzącą ruch z kierunku zachodniego.
Aleje Jana Pawła II jest ulicą dwujezdniową o czterech pasach ruchu.
· Jest to skrzyżowanie trójwlotowe z kanalizacją ruchu. Na wszystkich wlotach zlokalizowane są torowiska tramwajowe. Na Al. Jana Pawła II torowisko
tramwajowe usytuowane jest w pasie dzielącym
jezdnie. Natomiast na ul. Chopina torowisko tramwajowe zlokalizowane jest po północnej stronie
jezdni.
· Ruch na skrzyżowaniu sterowany jest za pomocą
trójfazowej sygnalizacji świetlnej.
· Na skrzyżowaniu zlokalizowane są przystanki
tramwajowe i autobusowe. Przystanki autobusowe
położone są na obu wlotach Al. Jana Pawła II, natomiast przystanki tramwajowe na ul. Chopina naprzeciwko siebie. Na przystankach tych, ze
względu na położenie skrzyżowania na obrzeżach
Starego Miasta, występują duże natężenia potoków
pasażerskich.
· Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów
występują na północnym wlocie i wylocie Al. Jana
Pawła II oraz na wlocie ul. Chopina.
· Na skrzyżowaniu występują bardzo duże natężenia
ruchu. W godzinach szczytu na wszystkich wlotach

skrzyżowania tworzą się kolejki pojazdów na końcu
światła zielonego, co świadczy o niedostatecznej
przepustowości skrzyżowania.
· W ciągu trzech ostatnich lat średnioroczna liczba
zdarzeń drogowych wynosiła 15. W tym okresie
wystąpiło 9 wypadków drogowych, w tym cztery
z udziałem rowerzystów oraz pięć z udziałem pieszych.
· Na skrzyżowaniu najczęściej dochodziło do tylnych
zderzeń pojazdów (~61% zdarzeń) oraz najechania
na pieszego (~18% zdarzeń) i zderzeń bocznych pojazdów (~18% zdarzeń). Najczęstszą przyczyną
tych zdarzeń było niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (~48%), nieprzestrzeganie
pierwszeństwa (~24%) oraz jazda (przechodzenie)
przy czerwonym świetle (~10%).

Fot. 27. źródło [67]

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Odpowiedni poziom bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu można uzyskać przez przebudowę skrzyżowania
oraz wprowadzenie nowego oprogramowania sygnalizacji świetlnej. Przebudowa skrzyżowania powinna
przede wszystkim uwzględniać:
- uzyskanie odpowiedniej przepustowości w stosunku do występujących natężeń ruchu,
- zachowanie wartości promieni skrętów dla pojazdów w granicach 15÷20 m,
- zapewnienie wysp azylu dla pieszych i dla rowerzystów na północnym wlocie i wylocie Al. Jana
Pawła II,
- usytuowanie zatok autobusowych zapewniających właściwe bezpieczeństwo niechronionym
uczestnikom ruchu.
Sterowanie ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej musi objąć wszystkich użytkowników skrzyżowania.
Program sygnalizacji świetlnej powinien zapewniać im bezkolizyjny przejazd lub przejście. Sygnalizatory rozmieszczone na skrzyżowaniu powinny zapewniać wszystkim dobrą widoczność wyświetlanych sygnałów
świetlnych.
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SKRZYŻOWANIE:
JANA PAWŁA II - CHOPINA

Widok z góry na skrzyżowanie

Oznaczenia: 1. Stare Miasto
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
Raport o stanie brd w Toruniu 2016

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

18
17
30
25
30
14
10
16
13
15

1
0
1
5
6
0
1
2
3
3

17
17
29
20
24
14
9
14
10
12

5.6
0.0
3,3
20.0
20.0
0,0
10,0
12,5
23,1
20,0

Rodzaj charakterystyki
Wartości wskaźników
WB2

WC

WJ

WK

WP

WR

WD

19.8
17.5
32.8
55.3
46.5
15.0
9,8
137,2
13,8
76,7

1.1
1,0
1,1
2.2
1.6
1,1
1.0
8,6
1,1
5,1

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

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,6
0,3
0,3
0,2
0,3

1,0
0,0
1,0
5,0
6,0
0,0
1,0
0,0
3,0
2,0

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

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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3.

2.

Nieprawidłowo rozmieszczone na skrzyżowaniu sygnalizatory, w tym przede
wszystkim:

Zbyt duże wartości pro- · Zbyt duże wartości promieni prowokują kierowców do
mieni jezdni do skrętu w
jazdy z dużą prędkością, wymuszania pierwszeństwa przelewo oraz w prawo
jazdu (w tym na pieszych) oraz wjazdu na skrzyżowanie
z ul. Chopina
przy wyświetlaniu czerwonego światła. W powyższych
przypadkach może także dochodzić do gwałtownego hamowania pojazdu przez kierowcę w celu uniknięcia zdarzenia drogowego.

· Najechanie na niechronionych
użytkowników drogi na przejściach dla pieszych lub przejazdach dla rowerzystów położonych
na wylocie al. Jana Pawła II oraz
wlocie ul. Chopina.
· Zderzenia boczne pojazdów na
płaszczyźnie kolizji przed południowym wlotem oraz wylotem
z al. Jana Pawła.

· Zmniejszyć wartości promieni
jezdni do skrętów z ul. Chopina.

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 przepusto- · Niedostateczna przepustowość skrzyżowania jest powo- · Zderzenie boczne pojazdów na za- · Przebudowa
skrzyżowania
wość skrzyżowania w stosadniczej płaszczyźnie skrzyżowaw celu zwiększenia jego przedem długich kolejek pojazdów na wlotach oraz znacznych
sunku do występujących
pustowości, głównie poprzez
nia oraz na płaszczyznach kolizji
czasów oczekiwania kierowców na możliwość przejazdu
natężeń ruchu.
rozbudowę liczby pasów ruchu
przed wlotami.
przez skrzyżowanie. Taka sytuacja prowokuje kierowców
do wykonywania niedopuszczalnych i bardzo niebez- · Zderzenia tylne pojazdów na wlona wlotach.
piecznych manewrów. Najczęściej są to wjazdy na skrzytach.
żowanie podczas wyświetlania czerwonego sygnału, wy- · Zderzenia boczne pojazdów na
1.
muszanie pierwszeństwa przejazdu, brak zachowania bezwlotach przy zmianach pasa rupiecznych odległości pomiędzy pojazdami, nieprawichu.
dłowe wykonywanie manewrów zmiany pasa ruchu na · Najechanie na rowerzystę lub piewlotach i wylotach.
szego.

Syntetyczna ocena i możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

-98-

Raport o stanie brd w Toruniu 2016

Ustawienie sygnalizatorów dla niechronionych
uczestników ruchu na północnym wlocie al. Jana
Pawła II zbyt daleko od
przejścia i przejazdu dla
3b. rowerzystów (szczególnie
przejazdu), co sprawia, że
wymienieni użytkownicy
skrzyżowania mogą nie
widzieć
wyświetlanych
sygnałów
sygnalizacji
świetlnej.
Zasłonięcie sygnalizatora
położonego po prawej
stronie jezdni na ul. Cho3c. pina przez słup trakcyjny.

· Jak w pkt 3a.

· Jak w pkt 3a.

· Najechanie na pieszego lub rowerzystę na północnym wlocie
al. Jana Pawła II,
· Zderzenia tylne pojazdów na północnym wlocie al. Jana Pawła II.

· Zderzenia boczne pojazdów na południowym wylocie al. Jana
Pawła II,
· Zderzenia tylne pojazdów na wlocie ul. Chopina.

· Wtargniecie pieszego lub wjazd rowerzysty na czerwonym świetle na północnym wlocie al. Jana Pawła II,
· Gwałtowne hamowanie przez kierowców pojazdów na
północnym wlocie al. Jana Pawła II, w celu uniknięcia najechania na pieszego lub rowerzystę.

· Wymuszanie pierwszeństwa przejazdu przez kierowców
pojazdów skręcających w prawo z ul. Chopina,
· Wjazd na czerwonym świetle przez w/w kierowców,
· Gwałtowne hamowanie przez w/w kierowców na wlocie.

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
Ustawienie sygnalizato- · Wymuszanie pierwszeństwa na pieszych przez kierowców · Najechanie na pieszego lub rowe- · Zmiana ustawienia sygnalizatorów za przejściem dla piepojazdów na wlocie ul. Chopina, szczególnie w przypadku
rzystę na wlocie ul. Chopina,
rów oraz uzupełnienie liczby
szych i przejazdem dla rowyświetlania światła zielonego dla danej grupy sygnaliza- · Zderzenia tylne pojazdów na wlosygnalizatorów, umożliwiające
werzystów na wlocie
cyjnej,
poprawne funkcjonowanie sycie ul. Chopina.
ul.
Chopina;
w
ten
sposób
gnalizacji świetlnej i właściwe
·
Gwałtowne
hamowanie
przez
kierowców
pojazdów
na
3a.
wymienione
przejścia
postrzeganie przez wszystkich
wlocie ul. Chopina, w celu uniknięcia zdarzenia drogoi przejazd znalazły się
użytkowników skrzyżowania
wego z niechronionym uczestnikiem ruchu.
poza strefą sterowania, co
wyświetlanych
sygnałów
jest niedopuszczalne.
świetlnych.

Syntetyczna ocena i możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (cd.)
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· Zderzenia
boczne
pojazdów
w płaszczyznach kolizji na skrzyżowaniu.
· Zderzenia tylne pojazdów w obszarze wlotów na skrzyżowanie.

Starte linie zatrzymań na · Częste przypadki wymuszania pierwszeństwa przejazdu
wlotach.
oraz wjazdu kierowców pojazdów na czerwonym świetle.
· Gwałtowne hamowanie przez kierowców pojazdów w obszarze wlotów na skrzyżowanie.

6.

7.

· Najechanie na pieszego lub rowerzystę na północnym wlocie i wylocie al. Jana Pawła II, w tym także
przez pojazdy tramwajowe.
· Zderzenia tylne pojazdów przed
przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów na al. Jana
Pawła II.

Zbyt długie przejście dla · Częste przypadki przechodzenia pieszych oraz przejazdu
pieszych bez azylu oraz
rowerzystów na czerwonym świetle.
zbyt długi przejazd dla ro- · Przy wyłączonej sygnalizacji świetlej występują częste
werzystów na północnym
przypadku wymuszania pierwszeństwa zarówno przez
wlocie i wylocie al. Jana
niechronionych uczestników ruchu w stosunku do kierowPawła II.
ców pojazdów, jak i kierowców pojazdów w stosunku do
niechronionych uczestników ruchu.
· Gwałtowne hamowanie przez kierowców pojazdów przed
przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów
położonych na obu jezdniach al. Jana Pawła II.

5.

· Jak w punkcie 3c.

· Jak w punkcie 3c.

· Odnowienie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu.

· Wybudowanie na skrzyżowaniu
odpowiednich wysp azylu dla
pieszych i rowerzystów.

· Wprowadzenie w programie sygnalizacji świetlnej bezkolizyjnego przejazdu dla obu wymienionych strumieni ruchu.

· Zastosowanie właściwego sygnalizatora i ustawienie go
przed przejściem dla pieszych.

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

Dopuszczenie w progra- · Jak w punkcie 3c.
mie sygnalizacji świetlnej
w jednej fazie kolizyjnych
strumieni pojazdów jadących na wprost z północnego wlotu al. Jana Pawła
II
oraz
prawoskrętu
z ul. Chopina.

Cechy skrzyżowania stanoNieprawidłowe zachowania uczestników ruchu wywołane
Lp. wiące zwiększone zagrożeokreślonymi wadami skrzyżowania
nie dla jego uczestników
Nieprawidłowy sygnaliza- · Jak w punkcie 3c.
tor zastosowany dla pojaz4. dów skręcających w prawo
z ul. Chopina

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

-100-

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
Niekorzystnie z punktu · Zatrzymujące się w zatoce autobusy bardzo znacznie ogra- · Najechanie na pieszego przed · Odsunięcie zatoki autobusowej
widzenia brd zlokalizoprzejściem położonym na północod przejścia w kierunku północniczają pieszym widoczność nadjeżdżających pojazdów,
wany jest przystanek autoa kierowcom pojazdów – pieszych wychodzących zza aunym wlocie al. Jana Pawła II.
nym, w celu zapewnienia odpo8. busowy na północnym
tobusu. W przypadku wyłączonej sygnalizacji świetlnej · Zderzenia tylne pojazdów przed
wiedniej widoczności dla piewlocie al. Jana Pawła II.
może prowadzić to do wymuszania pierwszeństwa przez
szych lub przestawienie tej zaw/w przejściem dla pieszych.
pieszych.
toki za skrzyżowanie.
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