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Đã sẵn sàng khởi động
Một phần trong Dự án
Đường hầm West Gate
là chúng tôi sẽ xây cất
đường trên cao phía trên
đường Footscray Road để
nối Đường hầm West Gate
với cảng, CityLink, Dynon
Road và Wurundjeri Way.

Nó bao gồm hai khung thép để cạnh
nhau bên trên trụ đỡ để di chuyển các
khung về phía trước trong khi cần cẩu
nâng và nối các phần đường trên cao
với nhau.

Nó sẽ được xây dựng sử dụng giàn cần cẩu,
một máy xây cất đường trên cao chuyên
dụng để làm 2,5 km đường trên cao.

Đủ nhỏ gọn để có thể làm việc an toàn
bên cạnh xe cộ đi lại, điều đó nghĩa là
chúng tôi có thể để xe hơi và xe đạp đi lại
trên đường Footscray Road.

Chúng tôi đang trong quá trình xây dựng
giàn cần cẩu giữa Đường Footscray Road
cao 12 mét, rộng 12 mét, dài 114 mét và
nặng hơn 1000 tấn khi lắp ráp xong.

Máy sẽ bắt đầu từ phía trung tâm thành
phố của đường Footscray Road và tiến về
phía tây xây cất đường trên cao ra ngoại
thành trước. Sau đó nó sẽ đổi hướng
và tiến về phía đông về phía trung tâm
thành phố. Sẽ mất khoảng hai năm để
hoàn tất công việc này.

Tóm tắt các sự kiện

8

tuần để vận chuyển bằng
tàu biển giàn cần cẩu đến
Melbourne từ Ý

60

công tơ nơ cần có để vận
chuyển giàn cần cẩu

1,600

tấm bê tông đúc sẵn sẽ làm
thành đường trên cao

238

cột trụ và 90 tấm nối để
chống đỡ đường trên cao

HÃY ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC CẬP
NHẬT THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

westgatetunnelproject.vic.gov.au

Hợp tác với

Được Chính phủ Victoria uỷ quyền và xuất bản 1 Treasury Place, Melbourne

CÔNG VIỆC XÂY DỰNG VÀO
MÙA HÈ
Công việc xây dựng vào mùa hè trên khắp mạng
lưới đường bộ ở Melbourne sẽ nâng cấp cơ sở hạ
tầng lớn ở các quận miền Tây Melbourne.
Chúng tôi sẽ tận dụng thời gian ít bận rộn hơn trên các ngả
đường ở Melbourne để tiến hành các công việc quan trọng.
Người sử dụng đường trong khu vực này có thể dự kiến
là công việc làm đường sẽ được thực hiện ở khắp khu vực
miền Tây trong đó có các công việc thực hiện thường xuyên
dự kiến nằm trong Dự án Đường hầm West Gate, Nâng cấp
Đường bộ Miền Tây và bảo dưỡng Cầu West Gate.
Công việc trong Dự án Đường hầm West Gate sẽ bao gồm
việc phá bỏ và di dời các trụ cầu ở đoạn nút giao thông M80
để có chỗ làm thêm làn đường trên Đường cao tốc West
Gate Freeway, và xây dựng đường vào và ra mới, lâu dài ở
đường Grieve Parade và Millers Road.

Bắt đầu từ đầu tháng 1 năm 2020 cho đến giữa tháng 2 năm
2020, sẽ đóng các đoạn đường dốc giữa Geelong Road và đường
cao tốc Princes Freeway đi ra ngoại thành, Đường Vành đai
Western Ring Road và Đường cao tốc West Gate Freeway đi vào
nội thành và các đoạn đường dốc vào và ra Millers Road để ra
ngoại thành.
Sẽ có đường vòng và dự kiến sẽ bị chậm trễ cho nên người
lái xe nên lập kế hoạch từ trước và dành thêm thời gian để
đi lại.

Nếu quý vị định đi du lịch vòng quanh tiểu bang vào
dịp Giáng sinh và Năm mới, hãy lập kế hoạch từ trước
bằng cách truy cập bigbuild.vic.gov.au

Hãy cẩn thận!
Cũng đã có lịch làm việc cho dự án
Đường hầm Metro và Dỡ bỏ đoạn
đường giao nhau giữa xe lửa và
đường bộ.
Hãy coi thông tin ở bigbuild.vic.gov.
au về sự gián đoạn đối với hệ thống
giao thông công cộng.

Hãy lập kế hoạch từ trước trong
thời gian làm đường

Công việc mở rộng Đường cao tốc West Gate Freeway

Đầu tư vào miền Tây
Hiện đang nhận đơn làm đối tác với kinh phí 10 triệu
đô la cho Khu vực lân cận West Gate.
Kinh phí này là chương trình trợ cấp và hợp tác cho các cộng đồng
nằm ở các khu vực chính phủ địa phương Maribyrnong và Hobsons
Bay, nhằm mục đích hỗ trợ các cộng đồng nội thành miền Tây này, ưu
tiên những nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc xây dựng, đảm bảo
các lợi ích của dự án cho các cộng đồng địa phương bắt đầu ngay từ
bây giờ.
Cả hai luồng trợ cấp và hợp tác sẽ cung cấp kinh phí cho các sáng
kiến cộng đồng - cả lớn và nhỏ.
Sẽ có các khoản trợ cấp lên tới 100.000 đô la cho các nhóm và tổ
chức cộng đồng cho các dự án thực hiện một lần, giúp kết nối
cộng đồng với nhau, công trình lắp ráp tạm thời hoặc các sự kiện
hay cải thiện cộng đồng, các cơ sở thể thao và giải trí hay môi
trường.
Luồng hợp tác sẽ cùng cấp kinh phí cho các dự án lớn hơn cung cấp
được lợi ích lâu dài cho cộng đồng.
Các dự án hợp tác trên 100.000 đô la sẽ được cân nhắc - khuyến
khích các sáng kiến đồng tài trợ.
Để có thêm thông tin hay nộp đơn xin hợp tác, hãy truy cập
westgatetunnelproject.vic.gov.au/neighbourhoodfund
Đầu năm 2020 sẽ bắt đầu nhận đơn xin trợ cấp.

Xin kinh phí cho dự án cộng
đồng của quý vị

Đã đến mùa lễ hội, hãy lái xe
cẩn thận
Dự án Đường hầm West Gate xin kính chúc tất cả
quý vị một mùa lễ hội vui vẻ và an lành. Hãy lái
xe cẩn thận trong suốt mùa hè và hãy nhớ dành
thêm thời gian để đi lại khi quý vị ra ngoài.
Chúng tôi xin cảm ơn quý vị vì sự nhẫn nại trong
suốt cả năm vừa qua khi chúng tôi làm việc để
xây cất đường thay thế cho Cầu West Gate.

Tìm việc gì đó để làm vào kỳ nghỉ hè?
Hãy đến thăm Trung tâm Thông tin của chúng tôi
và tham gia du ngoạn 3D dọc theo đoạn đường
xe đạp dài 2,5 km, hay xem mô hình tương tác 3D
của chúng tôi về dự án này.
Để biết giờ mở cửa Trung tâm Thông tin
vào dịp Giáng sinh và Năm mới, hãy truy cập
westgatetunnelproject.vic.gov.au/contact/
information-centre

Trung tâm Thông tin Di động của chúng tôi và nhóm nói chuyện với cộng đồng

2019 - Nhìn lại một năm
Đường Cao tốc West Gate
Freeway
•• Di chuyển các cơ sở tiện ích để sẵn sàng
mở rộng đường cao tốc
•• Thay thế một số tháp điện 220kV cũ
bằng cột điện đơn mới
•• Đã bắt đầu gắn tường chống ồn mới
•• Đã bắt đầu xây cất cầu mới cho người
đi bộ ở đường Rosala Avenue và Muir
Street

Đường hầm
•• Đã hoàn tất việc chuyển hướng 600 mét
ống cống chính ở North Yarra và mở lại
đường Whitehall Street sau khi bị đóng
một năm
•• TBMs Bella và Vida đã đến nơi
•• Đã hoàn tất xây cất khu vực cẩu cho
TBMs Bella và Vida
•• Hoàn tất xây cất nhà kho lớn để chứa
đất đá

•• Di dời đường dành cho người đi bộ và
xe đạp hiện có và di chuyển giao thông
để thiết lập công trường xây dựng ở
giữa đường Footscray Road
•• Bắt đầu đóng cọc trên đường Footscray
Road và ở Sông Maribyrnong để xây cất
cầu nối Đường hầm West Gate với cảng,
trung tâm thành phố và CityLink
•• Máy làm đường trên cao đã đến nơi và
bắt đầu được lắp ráp tại công trường

•• Xây dựng tường bao mới ở nút giao
thông Millers Road

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI
info@wgta.vic.gov.au
1800 105 105
Trung tâm Thông tin về Dự án Đường hầm
West Gate
Góc đường Somerville Rd và Whitehall St
Yarraville VIC 3013

Từ cảng đến Trung tâm
thành phố

Dịch vụ Thông dịch – để nói chuyện bằng
ngôn ngữ không phải tiếng Anh, xin vui lòng
gọi 13 14 50.

Follow us on social media

Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi nếu quý vị muốn nhận
được thông tin này dưới dạng thức có thể truy cập.
Nếu cần được giúp đỡ do khiếm thính hoặc khiếm
ngôn, xin quý vị vui lòng truy cập relayservice.gov.au

