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PUNKT NA ODCINKU: SZOSA LUBICKA
(TARGOWA – PLAC DASZYŃSKIEGO)
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SKRZYŻOWANIA

· Analizowany punkt położony jest w centralnej części Torunia na ul. Szosa Lubicka, pomiędzy ulicą
Targową i Placem Daszyńskiego.
· Ulica Szosa Lubicka jest ulicą dwujezdniową (po
dwa pasy ruchu każda jezdnia) z pasem rozdziału.
W pasie rozdziału usytuowane jest dwutorowe torowisko tramwajowe. Wzdłuż tej ulicy przebiega
droga krajowa nr 15.
· W obszarze analizowanego punktu zlokalizowane
są dwa skrzyżowania z ulicami lokalnymi obsługującymi osiedle mieszkaniowe. Osiedle to położone
jest po południowo-wschodniej stronie ul. Szosa
Lubicka. Pierwsze ze skrzyżowań znajduje się po
stronie zachodniej analizowanego punktu niebezpiecznego. Daje możliwość jazdy dla wszystkich
relacji i ruch na nim jest sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Drugie skrzyżowanie znajduje
się z kolei po stronie wschodniej niebezpiecznego
punktu. Jest to skrzyżowanie tylko z dwiema relacjami w prawo.
· Po stronie północno-zachodniej rozważanego odcinka ul. Szosa Lubicka usytuowana jest stacja paliw z rozdzielonym wjazdem i wyjazdem.
· Po obu stronach ulicy Szosa Lubicka znajdują się
chodniki dla pieszych oraz na połowie odcinka tej
ulicy, po stronie północno-zachodniej, wykonana
jest także droga dla rowerów, oddzielona od chodnika dla pieszych linią ciągłą.
· Ruch na ul. Szosa Lubicka charakteryzuje się dużymi natężeniami ruchu samochodowego, dużymi
prędkościami pojazdów oraz umiarkowanymi natężeniami ruchu pieszego i rowerowego.

· W ciągu trzech ostatnich lat na omawianym odcinku wystąpiło 6 zdarzeń drogowych, w tym 3 wypadki drogowe z udziałem rowerzystów.
· Najczęstszym rodzajem zdarzeń drogowych było
najechanie na rowerzystę (~67%) oraz tylne zderzenia pojazdów (~33%). Do zdarzeń tych doszło
w wyniku nieprzestrzegania przez kierowców pojazdów pierwszeństwa przejazdu (~67%) oraz niezachowanie przez kierowców bezpiecznej odległości między pojazdami (~33%).

Fot. 30. źródło [67]

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
· Podstawową wadą rozważanego punktu są błędne rozwiązania dotyczące ruchu rowerowego, które przyczyniły się do większości zdarzeń drogowych w tym miejscu.
· W celu uzyskania właściwego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego zaleca się wykonać na ul. Szosa
Lubicka wydzielonych dróg rowerowych niezależnie od chodników dla pieszych, o standardowych szerokościach i pełnym wymaganym oznakowaniu poziomym i pionowym. Ze względu na ograniczenia terenowe, rozważyć można wykonanie dwukierunkowej drogi rowerowej po stronie południowo-wschodniej
tej ulicy.
· Przejazdy dla rowerzystów oraz przejścia dla pieszych na ul. Szosa Lubicka w obszarach wjazdów/wyjazdów z obiektów oraz z dróg lokalnych powinny posiadać pełne oznakowanie poziome i pionowe (sugeruje
się zachowanie koloru czerwonego nawierzchni na przejazdach dla rowerów). Zastosowane rozwiązania
muszą zapewnić kierowcom pojazdów dobrą rozpoznawalność tych miejsc oraz dobrą widoczność rowerzystów.
· Wjazd i wyjazd ze stacji paliw powinien być wyposażony w pełnowymiarowe pasy włączania i wyłączania.
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PUNKT NA ODCINKU: SZOSA LUBICKA
(TARGOWA – PLAC DASZYŃSKIEGO)

Widok z góry na skrzyżowanie

Oznaczenia: 1. Stacja paliw Shell 2. Obiekty handlowo-usługowe 3. Salon samochodowy Volvo
Nordic Motor 4. Stacja paliw Neste 5. Budynki mieszkalne + obiekty usługowe (parter)
Zagospodarowanie terenów przyległych do odcinka
Raport o stanie brd w Toruniu 2016
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PUNKT NA ODCINKU: SZOSA LUBICKA
(TARGOWA – PLAC DASZYŃSKIEGO)

Organizacja ruchu

Mapa zdarzeń drogowych
Raport o stanie brd w Toruniu 2016
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PUNKT NA ODCINKU: SZOSA LUBICKA
(TARGOWA – PLAC DASZYŃSKIEGO)

Mapa koncentracji zderzeń pojazdów samochodowych

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

0
2
0
2
3
1
1
3
1
2

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

0
2
0
2
3
1
1
2
0
1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33,3
100,0
50,0

Rodzaj charakterystyki
Wartości wskaźników
WB2

WC

WJ

WK

WP

WR

WD

0,0
2,0
0,0
2,0
3,0
1,0
1,0
4,3
1,8
62,4

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,4
1,8
31,2

0,0
0,5
0,0
1,0
0,3
1,0
1,0
0,7
1,0
0,5

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

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

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.

Niedostateczna rozpoznawal- · Wymuszanie pierwszeństwa ruchu przez rowerzystów
ność drogi rowerowej usytuow stosunku do pieszych.
wanej w północno-zachodniej · Wymuszanie pierwszeństwa ruchu przez kierowców
części analizowanego odcinka
pojazdów w stosunku do rowerzystów na przejazdach
ul. Szosa Lubicka:
dla rowerów.

Błędne zastosowane oznako- · Jak w pkt 1.
wanie pionowe na chodnikach
dla pieszych w stosunku do zamierzonego celu. Znak pionowy C-16 łącznie z tabliczką
„Nie dotyczy rowerzystów”
nie oznacza, że na chodniku
można dopuścić ruch rowerowy. Znak ten nadal oznacza
drogę tylko dla pieszych.

Cechy skrzyżowania stanoNieprawidłowe zachowania uczestników ruchu wywołane
Lp. wiące zwiększone zagrożenie
określonymi wadami skrzyżowania
dla jego uczestników
Brak dróg rowerowych przy · W takiej sytuacji ruch rowerowy odbywa się po chodstosunkowo dużych natężenikach, co stwarza duże zagrożenie bezpieczeństwa
niach ruchu rowerowego
ruchu dla pieszych. Z kolei rowerzyści narażeni są na
i braku możliwości wykorzypotrącenia przez pojazdy wyjeżdżające i wjeżdżające
stania do tego ruchu jezdni saze stacji paliw oraz drogi lokalnej. Dochodzi do wy1. mochodowej.
Zastosowane
muszania pierwszeństwa ruchu przez rowerzystów na
oznakowanie pionowe nie
pieszych oraz kierowców pojazdów na rowerzystach.
upoważnia rowerzystów do
korzystania z chodników
wspólnie z pieszymi.

· Najechanie przez rowerzystę pieszego.
· Najechanie na rowerzystę przez
pojazd samochodowy w obszarze
przejazdów dla rowerów.

· Jak w pkt. 1.

· Potrącenia pieszych na chodnikach.
· Najechanie na rowerzystę w obszarze wjazdu i wyjazdu ze stacji
paliw oraz w obszarze wyjazdu
z drogi lokalnej na ul. Szosa Lubicka.
· Zderzenia tylne pojazdów w/w obszarach.

· Droga rowerowa nie powinna
być przerywana w miejscu wyjazdu ze stacji paliw. Ponieważ
nie ma możliwości jej kontynuowania po północno-zachodniej stronie ul. Szosa Lubicka,

· Jak w pkt 1 (droga rowerowa
musi być oznakowana zgodnie
ze standardami projektowania
dróg rowerowych).

· Zaprojektowanie i wykonanie
wzdłuż ul. Szosa Lubicka wydzielonych dróg rowerowych
(niezależnie od chodników).

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

Syntetyczna ocena i możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
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5.

4.

Lp.

Po stronie południowo-wschodniej · Jak w pkt. 3.
ulicy (w miejscu przecięcia się chodnika z jezdnią drogi lokalnej z osiedla
mieszkaniowego) zastosowano błędne
oznakowanie poziome. Zamiast wyznaczenia przejścia dla pieszych wyznaczono przejazd dla rowerów.

Zbyt mała szerokość chodnika (2,0 m) · Jak w pkt. 3.
po południowo-wschodniej stronie
ulicy, aby miał on pełnić także rolę
drogi rowerowej.

-

-

-

· Jak w pkt 3.

· Jak w pkt. 3.

· Zderzenia tylne pojazdów przed
przejazdami dla rowerzystów.

· Należy w rozważanym miejscu
wyznaczyć przejście dla pieszych i oznakować je zgodnie
z przyjętymi standardami.
· Poprawić widoczność użytkowników chodnika dla kierowców
pojazdów jadących drogą lokal-

· Jak w pkt. 1.

stąd należy rozważyć jej budowę po południowo-wschodniej stronie tej ulicy jako dwukierunkową,
· Wprowadzić inny kolor nawierzchni drogi rowerowej niż
chodnika.
· Wprowadzić właściwe oznakowanie pionowe i poziome dotyczące drogi rowerowej, w tym
dla przejazdów dla rowerów.

nawierzchnie drogi rowerowej
i chodnika są takie same,
wytarta linia rozdzielająca
chodnik i drogę rowerową,
niewłaściwe oznakowanie pionowe:
C-16/13 „wspólna płaszczyzna
dla rowerów i pieszych”, zamiast C-13/16 „rozdzielony
chodnik
z drogą rowerową”,
niewłaściwe zakończenie drogi
rowerowej (za wyjazdem ze stacji paliw).

· Gwałtowne hamowanie przez kierowcę pojazdu, który chciał uniknąć najechania na rowerzystę lub pieszego.

-

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

Cechy skrzyżowania stanowiące zwięk- Nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu
szone zagrożenie dla jego uczestników wywołane określonymi wadami skrzyżowania

Syntetyczna ocena i możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (cd.)
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· Najechanie na pieszego lub rowerzystę w obszarze wjazdu i wyjazdu ze stacji paliw.
· Zderzenia tylne pojazdów w/w obszarach.

· Zderzenia boczne pojazdów w obszarze wyjazdu ze stacji paliw.
· Zderzenia tylne pojazdów w obszarze wjazdu i wyjazdu ze stacji
paliw.

Brak pasów włączania i wyłączania ze · Brak tych pasów powoduje duże różnice
stacji paliw przy stosunkowo dużych
prędkości między pojazdami wjeżdżającymi
prędkościach pojazdów oraz dużych
lub wyjeżdżającymi ze stacji paliw a pojaznatężeniach ruchu na ul. Szosa Ludami jadącymi ul. Szosa Lubicka. Prowadzi
bicka. Bardzo krótki pas wyłączenia nie
to do częstych przypadków gwałtownego
spełnia swojego zadania, ponieważ
hamowania przez kierowców, którzy chcą
uniemożliwia wykonanie kierowcy mauniknąć zderzenia z pojazdem wjeżdżająnewru wjazdu na stacje w sposób bezcym lub wyjeżdżającym z tego obiektu.
pieczny dla wszystkich użytkowników · Wymuszanie pierwszeństwa przejazdu
drogi.
przez kierowców wyjeżdżających ze stacji
paliw.

6.

7.

Niezapewniona jest też wymagana widoczność rowerzystów jadących z kierunku wschodniego dla kierowców pojazdów
wjeżdżających
z drogi lokalnej na ul. Szosa Lubicka
(widoczność tę ogranicza ogrodzenie).

· Wybudowanie pasów włączenia
i wyłączenia ze stacji paliw.

· Należy w sposób zgodny ze standardami oznakować rozważane
przejścia
dla
pieszych
i przejazdy dla rowerzystów.

ną z osiedla mieszkaniowego, poprzez albo usunięcie przeszkody
lub zastosowanie lustra.

Cechy skrzyżowania stanowiące zwięk- Nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu Możliwe zdarzenia drogowe wywołane Możliwości usunięcia danej wady lub
szone zagrożenie dla jego uczestników wywołane określonymi wadami skrzyżowania
daną wadą
jej skutków

W obszarze wjazdu i wyjazdu ze stacji · Wymuszenia pierwszeństwa przejazdu na
paliw brak jest oznakowania poziorowerzystach lub pieszych przez kierowców
mego i pionowego informującego o
pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżająprzejściach
dla
pieszych
cych ze stacji paliw.
i przejazdach dla rowerów (przy wyjeź- · Gwałtowne hamowanie przez kierowcę podzie ze strony stacji paliw oznakowanie
jazdu chcącego uniknąć najechania na piejest starte).
szego lub rowerzystę w obszarze wjazdu i
wyjazdu ze stacji paliw.

Lp.

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