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I-5/Western
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Interchange
Improvements

Proyecto de Nodo Vial
Autopista I-5/Avenida Western
I-5/Western Պողոտա
Խաչմերուկ Նախագիծ

ABOUT THE PROJECT
The California Department of Transportation (Caltrans) is
realigning the Golden State Freeway (I-5)/Western Avenue
Interchange in the City of Glendale.

ACERCA DEL PROYECTO
El Departamento de Transporte del estado de California
(Caltrans) está llevando a cabo una realineación del Nodo
Vial de la Autopista Golden State (I-5)/Avenida Western
en la Ciudad de Glendale.

Նախագծի մասին.

PROJECT AREA
• The project extends from Sonora Street to Allen Avenue.

ÁREA DEL PROYECTO
• El proyecto abarca desde la Calle Sonora hasta la Avenida Allen.

Նախագծի տարածքը.
• Այս նախագիծը ձգվում է Sonora փողոցից Allen
պողոտա։

ABOUT THE IMPROVEMENTS
• The two-lane northbound Western Avenue off-ramp will be
widened to four lanes at Flower Street.
• Cosmic Way (south of the northbound off-ramp) will be
converted to a cul-de-sac, eliminating through traffic.
CONSTRUCTION SCHEDULE
• Began – Fall 2010
• Completion – Summer 2012
BENEFITS
• Reduced congestion.
• Improved traffic flow and circulation for local and
regional traffic.

ACERCA DE LAS MEJORAS
• La rampa de salida de dos carriles hacia la Avenida Western
en dirección norte se ensanchará a cuatro carriles en el
crucero con la Calle Flower
• La calle Cosmic Way (al sur de la rampa de salida en
dirección norte) se convertirá en una cerrada, eliminando el
tráfico de larga distancia.
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN
• Inicio – Otoño del 2010
• Conclusión – Verano del 2012
BENEFICIOS
• Reducción en el embotellamiento de tráfico
• Mejoras en el  flujo de tráfico y circulación para el tráfico
local y regional.

CLOSURES
Occasional night closures on northbound I-5/Western Avenue
ramps.  Detours will be signed.

CIERRES POR OBRAS
Cierres ocasionales por las noches en las rampas de acceso
a la Autopista I-5 y Avenida Western en dirección norte. Las
desviaciones serán señalizadas.

FUNDING
Funding for this $35 million project is provided by the State
of California and the Los Angeles County Metropolitan
Transportation Authority.

FINANCIAMIENTO
El financiamiento para este proyecto de $35 millones de
dólares lo proporcionan el Estado de California y la Autoridad
de Transporte Metropolitano del Condado de Los Angeles.

CONTACT US
For questions or further information, please call our toll-free hotline

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Para cualquier pregunta ó para cualquier información, por
favor llámenos a nuestro número sin costo

(855) 454-6335

(855) 454-6335

Կալիֆորնիայի տրանսպորտի
բաժանմունքը(Caltrans) վերակառուցում է
Golden State մայրուղի [Freeway] (I-5)/Western
պողոտա խաչմերուկը՝ Glendale քաղաքում։

Բարեկարգումների մասին.
• Western պողոտայի հյուսիս ձգվող երկուղի
off-ramp-ը [դուրս գալու ուղին] Flower
փողոցում կընդլայնվի չnրս ուղիների։
• Cosmic Way-ը(հյուսիս ձգվող off-ramp-ի
հարավային մասը) կվերափոխվի փակուղու`
վերացնելով երթևեկությունը:
Շինարարական աշխատանքների գրաֆիկը.
• Սկսվել է 2010-ի աշնանը։
• Ավարտը՝ 2012-ի ամռանը։
Օգուտները.
• Խցանման թեթևացում։
• Երթևեկության բարեկարգված ընթացք և
շրջանառություն տեղային և շրջանային
երթևեկության համար։
Փակ են.
I- 5/Western պողոտայի ramp-երի [մայրուղի
մտնելու կամ դուրս գալու ուղիների] հազվադեպ
գիշերային փակումներ։
Փակ մասերը շրջանցող ուղիները կնշվեն:
Հովանավորվումը.
Այս 35 միլիոն դոլլար արժողության ծրագրի
հովանավորումը տրամադրվում է Կալիֆորնիա
նահանգի և Լոս Անջելես քաունթիի Metropolitan
Transportation Authority [Մետրոպոլիտեն
տրանսպորտային վարչության] կողմից։
Կապվեք մեզ.
Հարցերի կամ հավելյալ տեղեկությունների
համար, խնդրում ենք մեզ կապվել հետևյալ
անվճար հեռախոսահամարով ՝

(855) 454-6335 (թեժ գիծ)։

