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Công trình tại Cổng phía Bắc, Footscray.

Triển khai thi công xây dựng Dự án
Đường hầm West Gate
Dự án đường hầm West Gate sẽ cung cấp đường đi thay thế quan trọng cho cầu West Gate, xe
cộ lưu hành nhanh và an toàn hơn và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các đường phố dân cư ở nội
ô phía tây.
Thi công xây dựng đã tiến hành từ tháng Giêng và các công trình sẽ tiếp tục triển khai dọc theo hành
lang trong những tháng tới.

Chuẩn bị sẵn sàng cho Máy đào đường hầm hoạt động
Các công việc đã bắt đầu tại một trong những vị trí lớn và
quan trọng nhất của Dự án Đường hầm West Gate, là
Cổng phía Bắc trên Đường Whitehall ở Footscray.
Các máy xúc và máy san gạt dất đã làm việc để dọn dẹp và
san lấp mặt bằng để các đội thi công có thể bắt đầu đào hố
sâu 22 mét để khởi động hai Máy khoan đào Đường hầm
siêu lớn của dự án.

Một công trường lân cận đang được thiết lập ở góc
đường Whitehall và đường Somerville, và hai địa điểm này
sẽ được nối với nhau bằng một băng chuyền nâng cao
có mái che bao bọc trên đường Somerville để vận chuyển
đất đá.

Di dời hệ thống Cống thoát nước chính của North Yarra
Trước khi bắt đầu đào đường hầm, chúng tôi cần
phải chuyển hướng một đoạn của Cống thoát
nước chính North Yarra, chạy bên dưới trung tâm
phố Whitehall ở Footscray/Yarraville - ngay tại vị
trí của các đường hầm mới.
Công việc di dời sẽ mất đến 12 tháng và sẽ liên quan
đến việc đào đất, đóng cọc, đào hầm và thay đổi giao
thông.

Thay đổi giao thông
trên Đường Whitehall
Giao thông đi về phía bắc dọc theo Đường Whitehall,
sẽ được chuyển hướng trong khoảng 12 tháng kể từ
tháng 4 năm 2018 để cho phép các công trình cống
thoát nước chính của North Yarra được thực hiện.
Để biết thêm thông tin và bản đồ tuyến đường
vòng, xem westgatetunnelproject.vic.gov.au

Hệ thống cống thoát nước chính của South Yarra được di dời phục vụ Dự án Đường hầm Metro.

Việc thay đổi Đường cao tốc West Gate đã bắt đầu
Công việc đang được tiến hành để mở rộng Đường cao tốc West Gate lên 12 làn xe đoạn nối từ đường
Williamstown đến đường Vành đai Ring Road M80 để phân luồng giao thông tốt hơn và tạo khoảng
trống cho hai cổng Đường hầm West Gate.
Các công trình mở rộng đường đã bắt đầu ở khu vực
đường Williamstown, và các đội thi công sẽ di chuyển dần
về phía tây phía đường Ring Road M80 từ năm 2018 đến
năm 2022.

Để biết thông tin về các thay đổi điều kiện lái xe và đóng cửa
sắp tới các làn xe và các đường dốc nối vào cao tốc, hãy xem
westgatetunnelproject.vic.gov.au

Tất cả các làn đường giao thông sẽ vẫn được mở trong thời
gian cao điểm trong khi các công trình được thi công.

Công nhân đang lắp đặt các rào chắn giao thông trên xa lộ.

Chế tạo máy đào đường hầm

Một phần của đầu cắt của Máy đào đường hầm West Gate (TBM) được sản xuất tại Đức.

Máy đào đường hầm lớn nhất nam bán cầu
(TBM) đang trên đường tiến về phía tây!
Vào tháng Giêng, chúng tôi đã đặt hàng hai cỗ máy khổng
lồ sẽ dùng để xây dựng đường hầm West Gate.
Mỗi Máy đào đường hầm (TBM) sẽ có đường kính 15,6
mét - cao bằng một tòa nhà 5 tầng - và dài 90 mét. Với
trọng lượng khoảng 4.000 tấn, các cỗ máy được chế tạo
với mục đích phù hợp với điều kiện địa chất địa phương

phía tây nội ô Melbourne.
Một khi đã ở dưới đất, các Máy đào đường hầm (TBM) sẽ làm
việc 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần để xây dựng hơn
sáu km đường hầm đoạn từ sông Maribyrnong đến đường
cao tốc West Gate.
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Các khu vực thi công được thiết
lập trên hành lang dự án
Di dời cống thoát nước chính
North Yarra
Xây dựng các bức tường ngăn
tiếng ồn mới dọc theo đường
cao tốc West Gate
Xây dựng các cổng vào đường
hầm
Xây dựng các cầu trên sông
Maribyrnong
Công trình mở rộng đường cao
tốc West Gate
Thay đổi đường dây điện cao thế
Xây dựng 2.5km đường cho
người đi xe đạp
Xây dựng đường trên cao và
đường kết nối đến CityLink,
cảng và thành phố
Xây dựng cầu dốc nối cao tốc tại
Hyde Street
Máy đào đường hầm bắt đầu đào
đường hầm
Công việc nâng cấp đường mòn
Federation Trail
Đường hầm được mở cửa vào
năm 2022 với luật cấm xe tải mới
Tổng quan hiện tại của công trình Dự án Đường hầm West Gate.

Cấm xe tải trên các đường địa phương
Sau khi hoàn thành, Đường hầm West Gate sẽ kết nối trực tiếp đến
cảng để xe tải sẽ không còn phải sử dụng đường phố dân dụng
chạy qua các khu dân cư.
Với mục đích xây dựng đường thay thế cho xe tải, xe tải sẽ bị cấm sử dụng
các đường Francis, Somerville, Moore và Buckley phía bắc của đường cao tốc
West Gate Freeway. Xe tải cũng sẽ bị cấm trên đường Hudson và Blackshaws
về phía nam của đường cao tốc.

Nhóm liên lạc cộng
đồng
Chúng tôi muốn cảm ơn
Nhóm Liên lạc Cộng đồng Dự án
Đường hầm West Gate (CLG) vì
những đóng góp quan trọng của
họ cho dự án trong giai đoạn lập
kế hoạch.
Một Nhóm liên lạc cộng đồng
có cấu trúc mới đang hình
thành cho giai đoạn xây dựng
cho đến năm 2022, để cộng
đồng được thông báo về tiến độ
và cung cấp một diễn đàn cho
các phản hồi.

Để cộng đồng được thông báo
Trong mùa hè, nhóm của chúng tôi đã gặp gỡ cộng
đồng tại một số sự kiện và lễ hội để cung cấp thông tin
về Dự án Đường hầm West Gate và trả lời các câu hỏi về
các công trình xây dựng sắp tới.
Hãy theo dõi nhóm của chúng tôi tại các sự kiện sắp tới và
các buổi thông tin trong khu vực địa phương của quý vị.
Trong vài tháng tới, chúng tôi cũng sẽ mở một Trung
tâm Thông tin Công chúng mới trên Đường Somerville,
Footscray để cung cấp một trung tâm toàn năng để tìm
hiểu các thông tin về dự án.

Liên lạc với chúng tôi
Quý vị bỏ lỡ một trong các phiên họp thông báo của chúng
tôi? Hãy liên lạc với chúng tôi bất kỳ lúc nào theo các chi tiết
sau đây:
westgatetunnelproject.vic.gov.au
westgatetunnelproject@wda.vic.gov.au
1800 105 105
facebook.com/westgatetunnelproject
@westgatetunnel
West Gate Tunnel Project
GPO Box 4509
Melbourne Victoria 3001
Dịch vụ Thông dịch viên: 13 14 50
Nếu quý vị bị khiếm thính hoặc khiếm thanh, hãy liên hệ
với chúng tôi qua Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia. Để biết thêm
thông tin, hãy truy cập: www.relayservice.gov.au.

