پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح سه راه تقی آباد
تقاطع جاده ورامین -تهران با جاده تهرران -امرین آبراد موسرو بر سر راه تقر آبراد از جملر تقراطع هرا پرتقاضرا سررر اسر کر بر
دلیل واقع شدن در یک از مبراد ورود شرهر تهرران در بیشررر سرااا شرباه روز برا ترافیر سرگیین مواجر اسر  .از سرو دییرر برا
اتصررا بزرگررراه امررا الر (ع) بر شرربک معررابر موجررود در مگطقر  02بررار ترافیر سر راه تقر آبرراد در مسرریرها شررما بر جگررو و
جگو ب شما روهد رو بر رشرد داشرر کر ایرن امرر در سرااا اوج ترافیر بر ترردد  0022ترا  0022خرودرو در سراا مر رسرد.
ب همین دلیل ضرور احداث ی پرل و همچگرین یر زیرگررر در ایرن تقراطع احسرا شرد و در ادامر برا ترش هرا صرور گرفرر
و رفررع معارضررا تاسیسررات پرررو ه در مررد زمرران  02مرراه ( از د مرراه  3030تررا اردیبهش ر  ) 3031تکمیررل و آمرراده بهررره بررردار
شد.
مشخصات فنی پروژه
پرو ه احرداث تقراطع غیرهمسرط تقر آبراد شرامل یر پرل اصرل و یر زیرگررر جگرو بر شرما اسر  .پرل روگررر تقراطع سر راه
تق آباد سازه ا با پای برگ و ارش فلرز بر طرو  10مررر اسر و طرو کلر آن برا احرسرا رمر هرا ورود و خروجر بر 022
مرر م رسد .ارض پرل  30مررر بروده و از  0دهاهر برخروردار اسر  .بررا اجررا پرل روگررر سر راه تقر آبراد  2شرمع سررون احرداث
شده اسر  .مسریر زیرگررر ایرن تقراطع سرازه ا مرشرکل از شرمع و ارشر برگر بر طرو  00مررر اسر و طرو کلر آن برا احرسرا
رم ها ورود و خروج بر  022مررر مر رسرد .اررض زیرگررر حردود  2مررر بروده و بررا اجررا آن  300حلقر شرمع حررار و
برن ریز شده اس  .الز ب ذکر اس با اجررا ایرن پررو ه گررد هرا ترافیکر شرما بر شرر ( دسررسر تهرران بر امرین آبراد) و
جگو ب شر ( ورامین ب بزرگراه اما ال (ع) ) هیز در محل تقاطع تامین شده اس .
عملکردهای ترافیکی
همان گوه ک اشاره شد حجر براال ترافیر در مسریر آزاد راه تهرران -ورامرین و ترافیر سرگیین در تقراطع سر راه تقر آبراد احرداث
توامران یر پرل و یر زیرگررر جهر تسررهیل ترردد در ایرن تقراطع را ضررور سراخر بررود .بگرابراین مر تروان کراه برار ترافیر در
سررااا اوج تررردد کرراه زمرران سررررها درون شررهر و برررون شررهر و همچگررین صرررف جرروی در مصررر سرروخ را ب ر اگرروان
مهمررین تاثیرا بهرهبردار از این پرو ه برشمرد.
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