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Gdansk, dnia 20.12.2013

AUDYT BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
do koncepcji przejscia dla pieszych w poziomie jezdni przy
skrzyzowaniu ulic Sl. Matyi, Towarowa w Poznaniu

A. Podstawa wykonania oceny
Zlecenienr RZ-1/14ZarzaduDróg Miejskichw Poznaniu
B. Przedmiot oceny
Obiekt
Przejscie z sygnalizacja swietlna stanowiace dojscie do peronów przystanku
tramwajowego
Lokalizacia obiektu
Poznan, ul. Matyi w obrebie przystanku tramwajowego "ZCK" w sasiedztwie dworca

autobusowegoPKS (rys. 1)

-

Stadium proiektu
Koncepcja
Opis proiektowaneQo przejscia
Przejscie "lamane" przez jezdnie ul Matyi dlugosci 10,5 m i przez torowisko
tramwajowe dlugosci okolo 6,5 m, oznakowane znakami pionowymi Da-6 i znakami
poziomymi P-10, z sygnalizacja swietlna (rys.2)
Przejscie prowadzi do zachodniego konca peronu, na wschodnim koncu peronu
znajduja sie schody i winda do podziemnego przejscia pod ulica Matyi.
Odleglosc pomiedzy linia warunkowego zatrzymania P-14 przed przejsciem a linia
warunkowego zatrzymania przed skrzyzowaniem z ul. Towarowa wynosi okolo 60 m.
Natezenie ruchu samochodowego na przedmiotowej jezdni wynosi okolo 1200-1400
sam./godz., docelowe natezenie ruchu tramwajowego - 40 poj./godz. w godzinie
szczytu, a przewidywane natezenie ruchu pieszego na przejsciu - okolo 1500
os./godz. (okolo 50 osób na cykl).
Geneza opracowania koncepcii przejscia
Koncepcja ocenianego przejscia przez jezdnie ul. Matyi powstala w celu
zmniejszenia odleglosci dojscia pomiedzy przystankiem tramwajowym "ZCK" a
dworcem kolejowym. Przystanek tramwajowy "ZCK" jest jednym z kilku przystanków
tramwajowych sluzacych obsludze dworca kolejowego.
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Rys. 2

C. Ocena bezpieczenstwa na projektowanym przejsciu z
sygnalizacja swietlna
1. Przejscia dla pieszych przez jezdnie (z i bez sygnalizacji swietlnej) poprawiaja
bezpieczenstwo pieszych, ale nie eliminuja zagrozenia. Statystycznie, okolo
jednej trzeciej ofiar pieszych to ofiary wypadków na przejsciach dla pieszych,
a z tego 75% pieszych posiadalo pierwszenstwo przed ruchem samochodów.
Stad zacheta do korzystania z przejscia przez jezdnie zamiast istniejacego
przejscia tunelowego jest w konsekwencji obarczone duzym ryzykiem
wystepowania strat ludzkich.
2. Lokalizacje projektowanego przejscia nalezy uznac za niewlasciwa z
powodów sprzyjajacych tworzeniu szczególnego zagrozenia bezpieczenstwa
pieszych, a mianowicie:
a. przejscie znajduje sie poza skrzyzowaniem, za lukiem na ulicy o duzym
natezeniu ruchu, co oslabia uwage kierowcy i widzialnosc przejscia
b. przejscie prowadzi poprzez trzy pasy ruchu i dwutorowe torowisko, co przy
duzym natezeniu ruchu samochodowego stwarza nadmierna ekspozycje
ryzyka,
c. przejscie dochodzi do konca peronu; jak wskazuja obserwacje, w takich
przypadkach jest duza sklonnosc do przekraczania (przebiegania) jezdni
na sygnale czerwonym (gdy tramwaj ma sygnal zielony i wjezdza na
przystanek, piesi przebiegaja na sygnale czerwonym, aby zdazyc wsiasc
do tramwaju).
3. Oprócz w/w aspektów bezpieczenstwa, budowa przejscia przez jezdnie w
odleglosci kilkudziesieciu metrów od przejscia podziemnego bylaby
przypadkiem nieracjonalnym i niezrozumialym z punktu widzenia
ksztaltowania infrastruktury drogowej.
4. Z uwagi na przyczyny powstania koncepcji przejscia z sygnalizacja swietlna,
obszar dojscia pieszego do przystanku tramwajowego "ZCK" nalezy poddac
cyklicznemu monitorowaniu w celu stwierdzenia, czy wystepuja sytuacje
swiadczace o niebezpiecznych zachowaniach pieszych zwiazanych z
dojsciem do przystanku, a w przypadku ich stwierdzenia zastosowac mozliwe
srodki zaradcze. Zaleca sie takze usprawnienie informacji o drodze dojscia z
dworca PKP do przystanku "ZCK".

Qrw~~

