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Sáng 27/5, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã phát lệnh thông xe đưa vào khai thác
22,7 km (Km 74+000 đến Km 96+700) đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đây được xem là
tuyến cao tốc được đầu tư với quy mô 6 làn xe đẹp nhất Việt Nam.      

  

  

Thứ trưởng Trường cho biết, theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu nhà nước, 22,7km đường ô
tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đủ điều kiện khai thác tạm với tốc độ thiết kế 120km/h.

  

  

Do vậy, ngay sáng 27/5 đoạn tuyến đầu tiên của tuyến cao tốc này sẽ chính thức được đưa vào
khai thác và tiến hành thu phí.

  

  

Mức phí đường bộ thu trong giai đoạn khai thác tạm là 1.500 đồng/km đối với xe tiêu chuẩn,
hình thức áp dụng là thu phí lượt.
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Theo đó, khi được đưa vào khai thác, mức phí đoạn đường 22,7 km này được thu với mức cao
nhất là 180.000 đồng/lượt, thấp nhất là 35.000 đồng/lượt.

  

  

Trạm thu phí tại nút giao Tỉnh lộ 353 với đường ô tô cao tốc HN-HP (Ảnh:Nguyễn Văn Triều)

  

  

Tuy được đưa vào khai thác từ ngày 27/5, nhưng chủ đầu tư là Tổng công ty Phát triển hạ tầng
và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), sẽ miễn phí cho người tham gia giao thông từ nay đến
hết tháng 5.
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Việc thu phí sẽ bắt đầu từ 0h ngày 1/6/2015.

  

  

Khi được đưa vào khai thác, khoảng cách an toàn giữa các phương tiện trên đường ô tô cao tốc
Hà Nội - Hải Phòng tối thiểu là 90m tương ứng với tốc độ từ 100 km/h - 120 km/h; 70m tương
ứng với tốc độ từ 80 km/h - 100 km/h; 50m tương ứng với tốc độ từ 60 km/h - 80 km/h.
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Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường phát lệnh đưa vào khai thác tạm 22,7km đường ô tô cao tốc
Hà Nội – Hải Phòng sáng 27/5.
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    Đoạn tuyến được thông xe đưa vào khai thác trong tháng 5 có chiều dài 22,7 km, từ nút giao QL10 đến nút giao với đường Phạm Văn Đồng (tỉnh lộ 353) TP Hải Phòng (Km 74+000 đến Km96+700).    
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    Mức phí cao nhất là 180.000 đồng/ lượt.    
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    Trạm thu phí tại nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với tỉnh lộ 353 được thiết kếtheo hình lượn sóng.    Nguồn: Việt Nam Net
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