Triển khai thi công Cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Tiên Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Thứ bảy, 09 Tháng sáu 2018 08:39

Hạng mục thi công công trình Cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Tiên Sơn; địa điểm:
Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng triển khai thi công theo Giấy phép thi công số
425/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 07/6/2018; cụ thể như sau:

1. Cấp cho:

a) Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông.

- Địa chỉ: Số 33 đường Pasteur, thành phố Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0236.3822.753; 0913.414.818.

b) Đơn vị thi công: Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Thương mại An Châu - Công ty
TNHH Xây dựng & Thương mại Nhất Huy.

- Địa chỉ: Số 42 đường 101 - TML, KDC 1-143ha, Khu phố 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2,
thành phố Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: 086.2811.872; 0935.599.045; 0943.533.313.
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2. Nội dung thi công:

- Tháo dỡ đảo trung tâm và làm mới mặt đường bằng bê tông nhựa.

- Tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu điều khiển 3 pha. Tổ chức các làn riêng cho xe rẽ phải
trực tiếp, riêng hướng rẽ phải từ đường Cách Mạng Tháng Tám lên cầu Tiên Sơn bố trí làn riêng
cho xe ô tô để đảm bảo an toàn.

- Mở rộng mặt đường xe chạy để bố trí vệt chuyển làn hướng rẽ phải từ đường Cách Mạng
Tháng Tám lên đường dẫn và đường gom cầu Tiên Sơn. Thu hẹp dải phân cách cứng giữa
đường dẫn lên cầu và đường gom để bố trí vệt chuyển làn từ đường gom ra đường dẫn và từ
đường dẫn vào đường gom.

- Bổ sung dải phân cách bằng bê tông để phân làn xe tải và container rẽ phải trực tiếp, sơn
mặt đường làn riêng trong phạm vi vào nút; bố trí đảo dẫn hướng tam giác bằng dải phân cách
lắp ghép và kết hợp vạch sơn để phân làn xe rẽ phải cho cả 4 hướng rẽ phải; cải tạo, kéo dài
dải phân cách các nhánh để phù hợp hình học nút và giảm hành trình qua nút; bố trí trụ cao su
không cho xe rẽ phải vào đường gom vị trí gần nút đi thẳng theo đường lên cầu rẽ phải vị trí
mở dải phân cách.

- Tháo dỡ thu hồi hệ thống đèn chiếu sáng đảo trung tâm và bổ sung mới trụ đèn chiếu sáng
để đảm bảo ánh sáng trong nút; bố trí biển báo phản quang + đèn led thông báo làn xe trên giá
long môn 4 hướng vào nút giao.

- Mở dải phân cách cây xanh để xe vào, ra đường gom hai bên đường dẫn lên cầu Tiên Sơn.
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3. Thời gian thi công: từ ngày 09/6/2018 đến ngày 09/8/2018.

P. QLKCHTGT
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