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Prace na AmberOne Autostradzie A1 

 

 

Autostrady służą bezpiecznym i komfortowym podróżom, dlatego GTC stale 

monitoruje parametry techniczne drogi i podejmuje działania utrzymujące stan 

nawierzchni w najwyższym standardzie, zgodnie z zawartymi umowami. Od otwarcia 

pierwszych odcinków AmberOne minęło ponad 15 lat, zatem niektóre elementy 

infrastruktury uległy naturalnemu zużyciu i konieczne jest przeprowadzanie  prac 

remontowych nawierzchni.   

 

Prace związane z wymianą nawierzchni  powinny odbywać się w odpowiednich 

warunkach pogodowych, dlatego ich przeprowadzenie możliwe jest jedynie w okresie 

od wiosny do wczesnej jesieni. Ze względu na wygodę i bezpieczeństwo podróżnych, 

prace remontowe  zostały zaplanowane tak, aby miały jak najmniejszy wpływ na 

płynność ruchu oraz zapewniały bezpieczeństwo zarówno użytkowników jak i 

pracowników autostrady.  

 

Prace prowadzone będą od 24 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. z wyłączeniem długiego 

weekendu majowego (29 kwietnia – 4 maja). Obejmą etap przygotowawczy i  kilka 

etapów podzielonych na kilkukilometrowe odcinki, na których ruch będzie odbywał się 

jedną jezdnią  Autostrady. W kierunku Łodzi ruch będzie odbywał się dwoma pasami, 

natomiast w kierunku Gdańska jednym pasem ruchu przy jednoczesnym  ograniczeniu 

prędkości do 80 km/h.  

 

Prace przygotowawcze odbędą się 24-29 kwietnia i obejmą 2-kilometrowy odcinek (od 

7 km do 5 km) w kierunku Gdańska. MOP Kleszczewko kier. Gdańsk będzie 

zamknięty, a kierowcy jadący na północ będą poruszać się jednym pasem.  

 

W pierwszym etapie prac od 7 maja nastąpi zamknięcie na węźle  Stanisławie (Tczew) 

wjazdu w kierunku Gdańska, a na 8-kilometrowym odcinku (km 17+300 do km 9+400) 

ruch będzie odbywał się jedną jezdnią  Autostrady: dwa pasy w kierunku Łodzi i jeden 

pas w kierunku Gdańska. 

 

Bieżące informacje o terminach i miejscach prowadzenia prac znajdą się w mediach 

społecznościowych i na stronie internetowej, a także w mobilnej aplikacji AmberOne.  
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W trakcie prowadzenia prac remontowych wymagana  będzie  od kierowców 

wzmożona koncentracja  i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu. 

 

Poniższe grafiki obrazują zmiany w organizacji ruchu dla etapu przygotowawczego i 

pierwszego etapu prac remontowych. 

 
       
 
 

 


