THÁNG 4 NĂM 2017

Thông tin cập nhật dành cho
cộng đồng
Công bố thiết kế
Một thiết kế và nhà thầu xây dựng lối đi khác cho Melbourne thay vì
phải đi qua Cầu West Gate đã được chọn. Ra mắt Dự án Đường hầm
West Gate (trước đây là Western Distributor).
Dự án Đường hầm West Gate sẽ giúp Melbourne có lối đi khác rất cần thiết hay vì phải đi qua
Cầu West Gate, và giảm bớt hàng ngàn xe vận tải di chuyển trên các đường trong khu vực
dân cư.
Dự án này sẽ kiến tạo thêm làn xe trên xa lộ cao tốc West Gate tăng thêm hai làn đường
mỗi chiều đoạn giữa M80 và Williamstown Road, các lối nối liền đến Hyde Street,
và một đường hầm mới và xa lộ cao tốc nối liền với cảng, CityLink và thành phố.
Các lệnh mới cấm xe vận tải cũng sẽ được thi hành ở vùng nội thành phía tây.
Chúng tôi đã được người dân địa phương cho biết rằng việc bảo vệ và tạo ra nơi lộ
thiên và có thêm lối đi bộ và đi xe đạp là những điều quan trọng, và thiết kế này
đáp ứng các ý kiến đóng góp này.
Ngoài ra trong khuôn khổ dự án, những bức tường chống tiếng ồn sẽ được tăng
cường đáng kể.
Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ đi đây đi đó trong cộng đồng quý vị, vì vậy,
quý vị có thể đến và xem thiết kế này và đặt câu hỏi trước khi Environment
Effects Statement được công bố vào giữa năm 2017.

Lối đi mới và vùng đất ngập nước, Footscray
Họa sĩ minh họa - không bao gồm thiết kế chi tiết

Cầu đi lại hỗn hợp sử dụng chung, Harris Street, Yarraville

Cập nhật Thiết kế – kết nối tốt hơn, lối đi xe đạp mới và thêm
nơi lộ thiên

Hãy tham dự buổi phổ biến thông tin
đến tự do

Để đáp ứng ý kiến đóng góp của cộng đồng, chúng
tôi đã đề ra một thiết kế kết nối tốt hơn, tác động
lên cộng đồng ít hơn, thêm lối đi bộ và đi xe đạp,
và nơi lộ thiên cây xanh mới. Một số thay đổi quan
trọng bao gồm:
• đường hầm dài hơn thuộc xa lộ cao tốc
West Gate, để dời lối ra ở phía nam cách xa
nhà dân hơn
• thiết kế tiếp cận thành phố tốt hơn với các kết
nối đơn giản và giảm bớt hai chỗ băng ngang
Moonee Ponds Creek
• hơn 14 km lối đi xe đạp và lối đi bộ mới và nâng
cấp - bao gồm lối đi xe đạp cao tốc dài 2,5 km
trên cao dọc Footscray Road
• cấm xe vận tải trên các đường Francis,
Buckley và Moore và Somerville Road
• cải thiện các chỗ nối liền lối đi bộ và đi xe đạp
bắc-nam giữa các cộng đồng dọc xa lộ cao tốc
West Gate
• gần 9 hécta, tương đương diện tích gần bốn MCG,
nơi lộ thiên cộng đồng mới bao gồm công viên
và vùng đất ngập nước và hơn 17.000 cây trồng

Chúng tôi tổ chức các buổi tạm thời và các buổi phổ biến
thông tin dọc khu vực dự án để phổ biến thông tin cập nhật
về thiết kế, quy trình quy hoạch và giải đáp thắc mắc của quý
vị. Các chuyên gia sẽ có mặt tại một số buổi.

• kiến trúc, thiết kế đô thị và cảnh quan đẳng cấp
thế giới tôn vinh di sản của Thổ dân và lịch sử
hàng hải của vùng phía tây Melbourne
• các bức tường chống tiếng ồn chất lượng cao
được thiết kế để ý đến cư dân để giảm tiếng ồn
và bảo vệ sự riêng tư trong khi vẫn để cho ánh
sáng tự nhiên xuyên qua.

Các địa điểm sắp tới:

Cây cầu mới bắc qua sông Maribyrnong và các con đường dốc
MacKenzie Road
Họa sĩ minh họa - không bao gồm thiết kế chi tiết

Những bước tiếp theo
Chúng tôi đang ở giai đoạn nào của quy trình giao tiếp
Trong hai năm qua, chúng tôi đã hợp tác với các cộng đồng, các bên liên quan và các nhà thầu để đề
ra Dự án Đường hầm West Gate. Giờ đây, chúng tôi chuyển sang ‘giai đoạn 4’ – để quý vị có thể đóng
góp ý kiến của mình về thiết kế, công trình xây dựng và hoạt động của dự án qua tiến trình Environment
Effects Statement (EES).
Công trình xây dựng theo dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2018 và mở cửa cho xe cộ giao thông vào cuối
năm 2022.

Giai đoạn

Thiết kế đã
đề xuất

Thiết kế
khái niệm

Thiết kế
tham khảo

Phản ứng đấu
thầu và EES

Chúng tôi
muốn...

Am hiểu những
gì là quan trọng
đối với quý vị

Thảo luận về các
vấn đề và cơ hội
then chốt

Tiếp tục thảo luận
với các cộng đồng

Giải thích thiết
kế và giúp quý vị
tham gia EES

Ý kiến đóng
góp của quý
vị cung cấp
thông tin...

• Đề xuất của
Transurban

• Thẩm định
tác động

• Thẩm định
tác động

• Phê duyệt quy
hoạch

• Dự án sẽ được xây
dựng như thế nào

• Thiết kế nhà thầu

• Cải tiến thiết kế

• Các thiết kế
khác nhau

HOÀN THÀNH

HOÀN THÀNH

Chúng tôi cũng tổ chức chuyến tham quan có người hướng
dẫn về thiết kế tại Spotswood, Docklands và Yarraville.

HOÀN THÀNH

CHÚNG TÔI
ĐANG Ở ĐÂY

Dự án
chính thức

ĐỊA ĐIỂM

NGÀY

GIỜ

Point Cook
Stockland Point Cook, Main Street
& Murnong Street

Thứ Sáu 7 tháng 4

9:00 sáng – 5:00 chiều

Spotswood
Khu bảo tồn Donald McLean,
The Avenue
Chuyến tham quan có người hướng dẫn

Thứ Bảy 8 đến
Thứ Hai 10 tháng 4

Ngày cuối tuần: 10:00 sáng – 4:00 chiều
Các chuyên gia: 10:00 sáng – 4:00 chiều
Thứ Hai: 10:00 sáng – 7:00 tối
Các chuyên gia: 4:00 chiều – 6:00 tối

Altona
Trung tâm Thương mại Altona Gate,
134 Millers Road

Thứ Ba 11 tháng 4

9:00 sáng – 5:00 chiều
Các chuyên gia: 15:00-17:00

Werribee
Trung tâm Thương mại Pacific
Werribee, Derrimut Road &
Heaths Road

Thứ Tư 12 tháng 4

9:00 sáng – 5:00 chiều

Yarraville
Công viên Tạm thời Yarraville, Ballarat
Street (bên cạnh Hí viện Sun)

Thứ Năm 13
tháng 4

9:00 sáng – 5:00 chiều
Các chuyên gia: 3:00 chiều – 5:00 chiều

North Melbourne
Mặt trước Bưu điện North
Melbourne, 70 Errol Street

Thứ Ba 18 tháng 4

10:00 sáng – 5:00 chiều
Các chuyên gia: 3:00 chiều – 5:00 chiều

Docklands
Đại lộ Victoria Harbour
(ngay đối diện sân vận động Etihad)
Chuyến tham quan có người hướng dẫn

Thứ Tư 19 đến
Thứ Sáu ngày
21 tháng 4

10:00 sáng – 7:00 tối
Các chuyên gia: 4 giờ chiều đến 6
giờ tối

Yarraville
Khu bảo tồn Woods Street, Woods
Street (gần ga Yarraville)
Chuyến tham quan có người hướng dẫn

Thứ Sáu 28
đến Chủ Nhật
30 tháng 4

Thứ Sáu: 10:00 sáng – 7:00 tối
Các chuyên gia: 4:00 chiều – 6:00 tối
Ngày cuối tuần: 10:00 sáng –
4:00 chiều
Các chuyên gia: 10:00 sáng – 4:00 chiều

Cung cấp thông tin
cập nhật thường
xuyên và chuẩn bị thi
công xây dựng
• Xây dựng

Không thể đến dự buổi phổ
biến thông tin?
Quý vị có thể tìm hiểu rõ về các thiết
kế tại trang mạng của dự án hoặc liên
lạc với chúng tôi để thảo luận thêm.
westgatetunnelproject.vic.gov.au

Cửa đường hầm phía bắc, Footscray

Họa sĩ minh họa - không bao gồm thiết kế chi tiết

Những bước tiếp theo
Một tiến trình quy hoạch và phê duyệt toàn diện đã được tiến hành mạnh qua việc chuẩn bị và trưng
bày Environment Effects Statement (EES). EES sẽ thẩm định tác động lên môi trường của dự án bao
gồm thiết kế và phương pháp xây dựng.
Quý vị sẽ có cơ hội xem EES và đóng góp ý kiến khi EES được trưng bày công khai vào giữa năm 2017,
và các ý kiến đóng góp chính thức sẽ được xem xét bởi Ban Điều nghiên độc lập và buổi điều trần
công khai.
Muốn biết thêm thông tin về tiến trình EES của Chính phủ Victoria, xin quý vị truy cập trang mạng
delwp.vic.gov.au của Department of Environment, Land, Water and Planning.

Công trình xây dựng sẽ bắt đầu
vào khoảng đầu năm 2018
Công trình xây dựng sẽ bắt đầu sau khi chúng
tôi được chấp thuận quy hoạch - theo dự
kiến là trước cuối năm nay - với các công
trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022.
Trong thời gian từ đây đến đó, chúng tôi
sẽ tiếp tục với công việc thiết kế và hoạch
định công trình xây dựng. Điều này có thể
liên quan đến một số công việc điều nghiên
như thử nghiệm địa kỹ thuật (mặt đất),
giám sát và khảo sát.
Chúng tôi sẽ thông báo cho cư dân gần đó
biết trước về bất kỳ hoạt động nào và bảo
đảm trên trang mạng của chúng tôi luôn
có sẵn thông tin.

Liên lạc với chúng tôi
Quý vị có thắc mắc về dự án? Nếu cần thêm
thông tin hoặc muốn đóng góp ý kiến,
xin quý vị liên lạc với chúng tôi.
westgatetunnelproject.vic.gov.au
western.distributor@wda.vic.gov.au
1300 280 939
facebook.com/westgatetunnelproject
twitter.com@westgatetunnel
West Gate Tunnel Project
GPO Box 4509
Melbourne Victoria 3001
Dịch vụ thông dịch viên: 13 14 50
Nếu bị khiếm thính hoặc bị lãng tai hay nói khó,
quý vị hãy liên lạc với chúng tôi qua National Relay
Service. Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị truy
cập: www.relayservice.gov.au.

