آذار/مارس 2018

األعمال على البوابة الشمالية في فوتسكراي (.)Footscray

يجري حاليا ً البناء في مشروع نفق البوابة الغربية
سيوفر مشروع نفق البوابة الغربية بديالً حيويا ً لجسر البوابة الغربية ،ورحالت أسرع وأكثر أماناً ،وإزالة آالف
الشاحنات من الشوارع السكنية في الضواحي الداخلية الغربية.
لقد بدأت أعمال البناء في كانون الثاني/يناير ،وستستمر األعمال في اإلزدياد عبر الممر خالل األشهر المقبلة.

االستعداد لمعدات حفر األنفاق
بدأت األعمال اآلن في واحد من أكبر وأهم المواقع في مشروع نفق
البوابة الغربية ،البوابة الشمالية في  Whitehall Streetفي
فوتسكراي.Footscray-
وقد عملت الحفارات الممهدات على تنظيف الموقع وتسويته بحيث
يمكن لطواقم العمل البدء في حفر حفرة بعمق  22مترا ً إلطالق اثنين
من آالت حفر األنفاق الضخمة للمشروع.

ويجري إنشاء موقع عمل مجاور على زاوية Whitehall
 Streetو ،Somerville Roadكما سيتم ربط الموقعين
عن طريق حزام نقل مغطى مرتفع فوق طريق Somerville
 ،Roadلنقل األوساخ والصخور.

نقل شبكة الصرف الصحي الرئيسية في North Yarra
قبل البدء في حفر األنفاق ،سنحتاج إلى تحويل جزء من شبكة
الصرف الصحي الرئيسية في  ، North Yarraالتي تقع
تحت مركز  Whitehall Streetفي Footscray/
 - Yarravilleمباشرة في مسار األنفاق الجديدة.
ستستغرق أعمال التحويل ما يصل إلى  12شهرا ً وستشمل الحفر
والتجميع والتثقيب والتغييرات في حركة المرور.

التغييرات في حركة المرور في
Whitehall Street
سيتم تحويل حركة المرور المتجهة إلى الشمال على طول
 Whitehall Streetلمدة  12شهرا ً تقريبا ً اعتبارا ً من
نيسان/أبريل  2018لتمكين تنفيذ أعمال الصرف الصحي
الرئيسية في .North Yarra
لمزيد من المعلومات وخريطة لمسارات المرور ،انظروا
westgatetunnelproject.vic.gov.au
يتم نقل شبكة الصرف الصحي الرئيسية في  South Yarraمن أجل مشروع نفق المترو.

بدء تحويل طريق  West Gateالسريع
يجري العمل على توسيع طريق  West Gateالسريع إلى 12مسارا ً بين  Williamstown Roadوالطريق الدائري M80
لجعل حركة المرور أفضل ،وتوفير مساحة للبوابتين اإلثنتين لنفق البوابة الغربية (.)West Gate Tunnel
بدأت أعمال التوسيع في منطقة ، Williamstown Road
وستتجه طواقم العمل بالتدريج غربا ً نحو الطريق الدائري  M80بين
عامي  2018و .2022

للحصول على معلومات حول ظروف القيادة المتغيرة وإغالقات المسارات
والمنحدرات القادمة ،انظروا
westgatetunnelproject.vic.gov.au

ستكون جميع مسارات حركة المرور مفتوحة خالل فترات الذروة أثناء
تنفيذ األعمال.

يقوم العمال بتركيب حواجز المرور على الطريق السريع.

آالت حفر األنفاق في طور اإلنتاج

تجري حاليا ً صناعة جزء من الرأس القاطع آلالت حفر نفق البوابة الغربية في ألمانيا.

أكبر آالت حفر األنفاق ( )TBMsفي النصف الجنوبي من الكرة
األرضية في طريقها إلى الغرب!
في كانون الثاني/يناير ،قدمنا طلبا ً لشراء الماكينتين الضخمتين اللذين
سيبنيان نفق البوابة الغربية.

المحلية في الضواحي الداخلية الغربية من ملبورن.
وبمجرد وجودهما على األرض ،ستعمل آالت  24TBMساعة في
اليوم ،سبعة أيام في األسبوع لبناء أكثر من ستة كيلومترات من النفق
بين نهر  Maribyrnongوطريق  West Gateالسريع.

يبلغ قطر كل من أالت  TBM 15.6مترا ً  -بطول مبنى مؤلف من
خمسة طوابق  -وسيبلغ طولها  90مترا ً .يبلغ وزن كل واحدة حوالي
 4000طناً ،ويت ّم بناؤهما خصيصا ً لتتناسب مع ظروف األرض

الجدول الزمني للمشروع
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إنشاء مج ّمعات
البناء عبر ممر المشروع
نقل شبكة الصرف الصحي الرئيسية في
North Yarra
بناء جدران ضوضاء جديدة على طول
طريق  West Gateالسريع.
بناء بوابات األنفاق
بناء جسور نهر
Maribyrnong
أعمال توسيع طريق West Gate
السريع.
تغييرات في خطوط الكهرباء ذات الجهد
العالي
بناء  2.5كيلومترا ً من مسار الدراجات
السريع ()veloway
بناء الطريق المرتفع والوصالت إلى
 CityLinkوالميناء والمدينة
بناء منحدرات
Hyde Street
آالت حفر األنفاق
تحفر األنفاق
أعمال ترقية Federation Trail
سيتم افتتاح األنفاق في عام  2022مع
فرض حظر جديد على الشاحنات

نظرة عامة على أعمال مشروع نفق البوابة الغربية.

إبعاد الشاحنات عن الشوارع المحلية
عند اكتماله ،سيوفر نفق البوابة الغربية اتصاالً مباشرا ً بالميناء ،لذلك لن تضطر
الشاحنات إلى استخدام الشوارع السكنية التي تمر عبر الضواحي.
وبوجود بديل مصمم خصيصا ً للشاحنات ،سيتم منعهم من استخدام Francis Street
و Somerville Roadو  Moore Streetو Buckley Streetشمال
طريق  West Gateالسريع .كما سيتم حظر الشاحنات على  Hudson Streetو
 Blackshaws Roadجنوب الطريق السريع.

فريق االتصال
المجتمعي
نود أن نشكر فريق االتصال
المجتمعي ( )CLGالتابع لمشروع نفق
البوابة الغربية على مساهمتهم المهمة
في المشروع خالل مرحلة التخطيط.
سوف يتشكل هيكل جديد لــ CLG
لمرحلة البناء حتى عام ،2022
إلبقاء المجتمع على علم بالتقدم وتوفير
منتدى للمالحظات.

إبقاء المجتمع على علم بأحدث المعلومات
خالل فصل الصيف ،كان فريقنا موجودا ً في عدد من المناسبات
والمهرجانات المجتمعية لتقديم معلومات حول مشروع نفق البوابة
الغربية واإلجابة على األسئلة المتعلقة بأعمال البناء القادمة.
ترقبوا مشاهدة فريقنا في المناسبات وجلسات المعلومات القادمة في منطقتكم
المحلية.
في األشهر القليلة القادمة ،سنفتح مركز معلومات جديد للزوار على
 ،Somerville Roadفي  Footscrayلتوفير محل شامل
للحصول على معلومات حول المشروع.

اتصلوا بنا
إذا لم ترونا في إحدى جلساتنا المنبثقة؟ تواصلوا معنا في أي وقت من
خالل تفاصيل االتصال التالية:
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
خدمة المترجم13 14 50:
إذا كنت أصم أو تعاني من ضعف في السمع أو الكالم ،اتصل بنا من
خالل خدمة الترحيل الوطنية .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة:
.www.relayservice.gov.au

