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Podsumowanie wakacji na AmberOne Autostradzie A1. 

 

W wakacje 2015 roku z AmberOne Autostrady A1 skorzystało około czterech milionów 

pojazdów.  To o ponad pół miliona więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Średnie 

dobowe natężenie ruchu w lipcu wyniosło 66 tys. pojazdów, a w sierpniu 68 tys. pojazdów czyli 

o 18% więcej niż przed rokiem. 

W okresie wakacyjnym, zwłaszcza w upalne weekendy, obserwowaliśmy zwiększone 

natężenie ruchu. Największe natężenie w lipcu wyniosło 91 tys. pojazdów i miało miejsce w 

sobotę 18 lipca 2015 r. W sierpniu największy ruch dobowy przypadł na 8 sierpnia 2015 i 

wyniósł 92 tys. pojazdów.   

 

Podczas minionych wakacji cały odcinek AmberOne Autostrady A1 był poddany solidnej 

kontroli, zarówno ze strony koncesjonariusza A1 – Gdańsk Transport Company  S.A.,  jak i 

policjantów z Wydziałów Ruchu Drogowego Powiatowych Komend Policji zlokalizowanych 

wzdłuż Autostrady A1. 

  

Służby utrzymania AmberOne Autostrady A1 rozdawały w Punktach Poboru Opłat ulotki tym 

kierowcom, których średni czas przejazdu przekraczał ustalony poziom prędkości. Niemało 

kierowców zatrzymały na autostradzie czynne patrole z wideo-rejestratorami, które  

wskazywały przekroczenie dozwolonej prędkości. W sumie podczas kontroli prędkości, 

trwających przez 3 wybrane tygodnie lipca i sierpnia, wystawiono 451 mandatów karnych.  

Zwiększone natężenie ruchu niesie za sobą także zwiększoną liczbę kolizji dla przykładu w 

lipcu i sierpniu 2015 roku doszło  do: 125 kolizji i 26 wypadków, w których śmierć poniosła 1 

osoba a rannych zostało 35 osób. Dla porównania statystyki z wypadków z tego samego 

okresu w roku 2014 wyglądały następująco: 147 kolizji i 11 wypadków, w których śmierć 

poniosły 2 osoby a rannych zostało 12 osób. 

 

Dodatkowo w ramach kampanii Bezpieczeństwo moje drugie imię i jej odsłony „Zapinaj pasy 

prawidłowo” w wybrane wtorki i czwartki prowadzone były kontrole poprawnego zapinana 

pasów oraz przewożenia dzieci. W wyniku akcji prowadzonej wspólnie z Komendami Policji w 

Pruszczu Gdańskim, Tczewie i Starogardzie Gdańskim skontrolowano 357 pojazdów. Kontrole 

wykazały, że 93 przypadkach nie korzystano z pasów bezpieczeństwa. Każdy z kierowców, 

który przeszedł kontrolę otrzymywał instrukcję poprawnego zapinania pasów wraz  

upominkiem w postaci torebki auto-bag.    

 


