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Uwaga! Nadjeżdża 100 000 000 kierowca AmberOne! 

 

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym miesiącu  naszą autostradę pokona 100 000 000 

pojazd. Od otwarcia autostrady w grudniu 2007 roku do końca października 2016 roku z 

AmberOne Autostrady A1 skorzystało 98 869 300 samochodów. Obecnie średnie dzienne 

natężenie ruchu wynosi ok. 49,000 pojazdów. Średnio miesięcznie autostradą przejeżdża 

932.729 pojazdów. Zakładając, że utrzyma się trwający trend, 100 000 000 kierowca skorzysta 

z autostrady jeszcze w tym miesiącu. Tymczasem na naszym Facebooku można pobawić się 

w zgadywankę i wytypować dokładny termin tego wydarzenia. 

 

Historia 

Przypomnijmy, że niektóre z odcinków autostrady będą niedługo obchodzić 9 urodziny. 

Pierwsze 25 km autostrady zostało otwarte 22 grudnia 2007 roku i dotyczyło odcinka Rusocin- 

Swarożyn. Kolejne 65 km otwarto 17 października 2008 roku po tym otwarciu autostrada 

wydłużyła się do Nowych Marz. Natomiast w dniu 14 października 2011 roku oddano do użytku 

ostatnie 62 km z Nowych Marz do Torunia. Po otwarciu całego 152 km odcinka AmberOne 

Autostrady A1 średnie dobowe natężenie wynosiło 21.000 pojazdów. 

 

Niepobity rekord 

Dotychczasowy rekord natężenia ruchu padł 17 sierpnia 2014 roku, kiedy to z autostrady 

skorzystało 93.000 pojazdów. Rekord ten mimo stale rosnącego ruchu nie został pobity w 

kolejnych sezonach wakacyjnych. 

W wakacje średnie natężenia sięgają 70.000 pojazdów na dobę w pozostałe miesiące  

średnie dobowe wahają się pomiędzy 34-50.000 pojazdów.  

 

Bezpieczna droga 

Od oddania autostrady do użytku doszło do 4.843 kolizji i 350 wypadków, w których śmierć 

poniosło 18 osób a rannych zostało 499 osób.  

Dla porównania tylko w 2015 roku na polskich drogach doszło do 32 967 wypadków.  

Na DK 91 w 2015 roku doszło do 380 wypadków, w których zginęło 25 osób a 562 zostały 

ranne. (źródło: Wypadki Drogowe w Polsce w 2015 roku, Komenda Głowna Policji Biuro 

Ruchu Drogowego, Warszawa 2016) 

 

Zwiększone natężenie ruchu niesie za sobą także zwiększoną liczbę kolizji, jednak w 2016 

roku zaobserwowaliśmy delikatnie zmieniającą się tendencję. Statystyki wypadków w lipcu i 

sierpniu 2015 wskazują 125 kolizji i 26 wypadków, w których śmierć poniosła 1 osoba, a 
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rannych zostało 35 osób. Natomiast w tym samym okresie w 2016 roku mimo stale rosnącego 

ruchu doszło do 129 kolizji i 15 wypadków, w których ranne zostały 24 osoby, a nie doszło do 

śmiertelnych wypadków.  

 

Wszystkim kierowcom dziękujemy za zaufanie. I życzymy bezpiecznych podróży! 

 


