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SKRZYŻOWANIE:
POLNA – SZOSA CHEŁMIŃSKA
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SKRZYŻOWANIA

· Skrzyżowanie ulic Polnej i Szosa Chełmińska jest
skrzyżowaniem w pełni skanalizowanym, o czterech wlotach. Obie ulice stanowią bardzo ważne
ciągi drogowe w układzie podstawowym Torunia,
łącząc wschodnie obszary miasta z zachodnimi. Ponadto po śladzie ul. Szosa Chełmińska trasowana
jest droga wojewódzka nr 553, natomiast ul. Polna
wraz z ul. Okrężną stanowi obecnie północną obwodnicę miasta łączącą drogę krajową nr 91 z drogą
krajową nr 80.
· Pierwszeństwo przejazdu posiadają kierowcy pojazdów poruszających się po ul. Szosa Chełmińska.
Na każdym wlocie tej ulicy znajdują się trzy pasy
ruchu (do skrętów w lewo, na wprost oraz wspólny
na wprost i w prawo). Natomiast na wlotach podporządkowanych występują dwa pasy ruchu: jeden do
skrętu w lewo, a drugi wspólny do jazdy na wprost
i w prawo.
· Po zachodniej stronie ul. Szosa Chełmińska trasowana jest droga rowerowa, natomiast chodniki występują po obu stronach wszystkich ulic na skrzyżowaniu.
· Przez wszystkie wloty i wyloty trasowane są przejścia dla pieszych, a tylko na zachodnim wlocie
ul. Polnej występuje przejazd dla rowerzystów.
· W bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania, przy
zachodnim wlocie ul. Polnej, zlokalizowana jest
stacja paliw. Wyjazd z niej położony jest bezpośrednio przed przejściem dla pieszych i przejazdem
dla rowerzystów, natomiast wjazd – w strefie segregacji tego wlotu.

· Ruch na skrzyżowaniu sterowany jest trójfazową
sygnalizacją świetlną. W fazie głównej sygnał zielony wyświetlany jest dla pojazdów jadących na
wprost i w prawo z wlotów ul. Szosa Chełmińska,
a także dla pieszych i rowerzystów na wlotach podporządkowanych. W drugiej fazie zezwolenie na
ruch dostają pojazdy jadące w lewo z drogi głównej.
W fazie 3 zielone światło wyświetlane jest na wlotach podporządkowanych oraz dla pieszych na wlotach z pierwszeństwem przejazdu i dla rowerzystów
na północnym wlocie drogi głównej.
· Dominujące natężenie ruchu pojazdów na skrzyżowaniu występuje wzdłuż ul. Szosa Chełmińska
i wynosi ~13 tys. pojazdów w dobie w przeciętnym
dniu roboczym. Ruch na ul. Polnej jest zdecydowanie mniejszy niż na drodze głównej i wynosi około
7 tys. pojazdów w ciągu doby w przeciętnym dniu
roboczym.
· W ciągu 2 lat na skrzyżowaniu wystąpiły 23 zdarzenia drogowe, z czego 20 były to kolizje. Wśród kolizji dominowały zderzenia boczne pojazdów, których odsetek wynosił 56,5%. Wszystkie wypadki
mające miejsce na skrzyżowaniu były najechaniami
na rowerzystę (3 wypadki).
· Główną przyczyna zdarzeń drogowych było nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (~52,2%).
Na drugim miejscu było niezachowanie odległości
pomiędzy pojazdami (~26,1%). Wśród przyczyn
zdarzeń drogowych zarejestrowano również: nieprawidłowe omijanie, mijanie lub zmiana pasa ruchu, przekroczenie bezpiecznej prędkości oraz nieprawidłowe skręcanie.

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu osiągnąć można poprzez:
a) Zmianę programu sygnalizacji świetlnej, w celu wyeliminowania w jednej fazie kolizyjnych strumieni
ruchu.
b) Zlikwidowanie obecnego wjazdu i wyjazdu ze stacji paliw; dojazd do tego obiektu należy zapewnić
poprzez położoną w sąsiedztwie stacji ulicę doprowadzającą ruch do marketu „Netto” oraz budynków
mieszkalnych,
c) Zmianę organizacji ruchu na południowym wylocie ul. Szosa Chełmińska:
- „zanikający” pas ruchu należy wykonać po stronie zewnętrznej jezdni tego wylotu; będzie on pełnił
dodatkowo rolę pasa włączania się do ruchu na ul. Szosa Chełmińska dla kierowców pojazdów
skręcających w prawo z zachodniego wlotu ul. Polnej;
- pas wewnętrzny tego wylotu powinien pełnić funkcję zasadniczego pasa ruchu na wprost na tym
wylocie i powinien być usytuowany na przedłużeniu zasadniczego pasa ruchu na wprost na północnym wlocie ul. Szosa Chełmińska;
- „zanikający” pas ruchu powinien być wykonany o długości zapewniającej płynne łączenie się strumieni ruchu, biorąc pod uwagę natężenia ruchu tych strumieni.
d) Wycięcie krzewów lub ich obcięcie do wysokości zapewniającej kierowcom pojazdów pożądane warunki widoczności.
Raport o stanie brd w Toruniu 2016
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Widok z góry na skrzyżowanie

Oznaczenia: 1. Restauracja 2. Budynki mieszkalne 3. Netto 4. Stacja paliw 5. Okręgowa
Stacja Kontroli Pojazdów 6. Serwis samochodowy
Zagospodarowanie terenów przyległych do skrzyżowania
Raport o stanie brd w Toruniu 2016
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SKRZYŻOWANIE:
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Organizacja ruchu

Mapa zdarzeń drogowych
Raport o stanie brd w Toruniu 2016

-138-

9
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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

8
8
10
7
15
13
15
17
10
13

1
0
0
0
1
0
2
3
0
3

7
8
10
7
14
13
13
14
10
10

12,5
0,0
0,0
0,0
6,7
0,0
13,3
17,7
0,0
23,1

Rodzaj charakterystyki
Wartości wskaźników
WB2

WC

WJ

WK

WP

WR

WD

8,8
8,0
10,5
7,0
75,4
11,5
17,9
78,4
10,0
76,2

1,1
1,0
1,1
1,0
5,0
0,9
1,2
4,6
1,0
5,9

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

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

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

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

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

Rodzaj zdarzeń

Charakterystyka sprawców zdarzeń

Błędy popełniane przez sprawców zdarzeń

Okoliczności zdarzenia
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3.

2.

1.

Lp.

Nieprawidłowy program sygnalizacji
świetlnej. Niedopuszczalne jest jednoczesne zezwolenie na ruch następujących par strumieni kolizyjnych przy
funkcjonowaniu sygnału ogólnego:
- strumieni pojazdów jadących na
wprost
z wlotów z ul. Szosa Chełmińska
ze strumieniami pojazdów jadących
w
prawo
z wlotów ul Polnej,
- strumieni pojazdów jadących w
prawo
z wlotów ul. Szosa Chełmińska ze
strumieniami pieszych na wlotach
tej ulicy („zielona strzałka”).
Dopuszczenie w jednej fazie kolizyjnych strumieni samochodów skręcających w prawo oraz pieszych i rowerzystów na wylotach.
· Wymuszenie pierwszeństwa przejazdu przez
kierowców na rowerzystach oraz pieszych.
· Gwałtowne hamowanie pojazdu przed przejściem i przejazdem dla rowerzystów.

· Wymuszenia pierwszeństwa na kierowcach
pojazdów jadących na wprost przez kierowców wyjeżdżających z ul. Polnej oraz nagłe
hamowania pojazdów przez kierowców chcących uniknąć zdarzenia drogowego.
· Wymuszanie pierwszeństwa na pieszych na
przejściach dla pieszych i na rowerzystach
przez kierowców jadących w prawo z wlotów
ul. Polnej.
· Nagłe hamowania pojazdów i zmiany pasów
ruchu przez kierowców chcących uniknąć najechania na pieszych lub rowerzystę.

· Najechania na pieszych na przejściach zlokalizowanych na wylotach skrzyżowania.

· Zderzenia boczne pojazdów na
płaszczyznach kolizji przed wlotami ul. Polnej.
· Najechania na pieszych i rowerzystów na przejściach i przejazdach
rowerowych na wlotach ul. Polnej.

· Zderzenia tylne i boczne pojazdów
w obszarze zachodniego wlotu
ul. Polnej.

Lokalizacja stacji paliw na zachodnim · Wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez
wlocie ul. Polnej z:
kierowców pojazdów wjeżdżających i wyjeż- wjazdem bezpośrednio przed
dżających do/ze stacji paliw.
strefą segregacji ruchu na wlocie, · Nagłe hamowania pojazdów i zmiany pasów
- wyjazdem w obszarze linii zatrzyruchu przez kierowców pojazdów chcących
mań oraz przejścia dla pieszych i
uniknąć zderzenia z pojazdem wjeżdżającym
przejazdu dla rowerów.
lub wyjeżdżającym do/ze stacji paliw.

· Z powodu względnie dużych
prędkości rowerzystów na przejeździe dla rowerów pożądane

· Zmiana programu sygnalizacji
świetlnej.

· Likwidacja obecnego wjazdu
i wyjazdu ze stacji paliw.
· Utworzenie
połączonego
wjazdu i wyjazdu oraz zlokalizowanie ich na ulicy doprowadzającej ruchu do marketu
„Netto” oraz budynków mieszkalnych.

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
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6.

5.

4.

Zbyt mała długość „zanikają- · Jak w pkt. 5.
cego” pasa ruchu na południowym wylocie ul. Szosa Chełmińska.

· Jak w pkt. 5.

· Zderzenia boczne i tylne
pojazdów na południowym
wylocie ul. Szosa Chełmińska.

„Zanikający” pas ruchu na po- · Zbyt późne zauważenie przez kierowców pojazdów
łudniowym
wylocie
końca „zanikającego” pasa ruchu powoduje nagłą,
ul. Szosa Chełmińska połoniejednokrotnie niesygnalizowaną, zmianę pasa rużony na przedłużeniu zasadnichu lub gwałtowne hamowania pojazdów.
czego pasa na wprost na wlo- · Gwałtowne hamowania pojazdów przez kierowców
cie północnym.
pojazdów chcących uniknąć zderzenia z pojazdem
zmieniającym pas ruchu.

· Zmiana organizacji ruchu na południowym wylocie ul. Szosa Chełmińska. „Zanikający”pas ruchu powinien być wykonany po stronie zewnętrznej jezdni tego
wylotu. Natomiast pas wewnętrzny powinien pełnić funkcję zasadniczego pasa ruchu na wprost na tym wylocie i stanowić
przedłużenie pasa ruchu na wprost na północnym wlocie ul. Szosa Chełmińska.
W proponowanym układzie pas ten będzie
pełnić rolę pasa włączenia dla kierowców
pojazdów skręcających w prawo z zachodniego wlotu ul. Polnej.
· „Zanikający” pas ruchu (pas włączania)
należy wykonać o normatywnej długości
stosownie do natężeń ruchu łączących się
strumieni pojazdów.

· Wycięcie krzewów lub ich obcięcie do
wysokości zapewniającej kierowcom pojazdów pożądane warunki widoczności.

jest wprowadzenie dla nich bezkolizyjnej
fazy sygnalizacyjnej.

· Najechania na rowerzystów na zachodnim wylocie ul. Polnej.
· Zderzenia tylne pojazdów
na wylotach skrzyżowania.
· Najechania na rowerzystę
na przejeździe rowerowym.
· Zderzenia tylne pojazdów
przed przejazdem rowerowym na ul. Polne.

Możliwości usunięcia danej wady lub jej skutków

Możliwe zdarzenia drogowe
wywołane daną wadą

Ograniczone warunki widocz- · Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu rowerzyności rowerzystów poprzez
ście przez kierowców wykonujących manewr
zieleń dla kierowców pojazskrętu w prawo z północnego wlotu ul. Szosa Chełdów wykonujących manewr
mińska.
skrętu w prawo z północnego · Gwałtowne hamowania przez kierowców pojazdów
wlotu ul. Szosa Chełmińska.
chcących uniknąć najechania na rowerzystę.

Cechy skrzyżowania stanoNieprawidłowe zachowania uczestników ruchu wywoLp. wiące zwiększone zagrożenie
łane określonymi wadami skrzyżowania
dla jego uczestników

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