Tháng 7 năm 2018

Việc mở rộng đường Cao
tốc West Gate hiện đang
được thực hiện
Trên đoạn đường giữa Đường Vành đai M80 và Đường
Williamstown Road hiện đã lắp đặt trên 800 rào chắn giao
thông, do đã bắt đầu tiến hành công việc thêm bốn làn
đường và hai cổng đường hầm mới vào đường cao tốc.
Lái xe sẽ nhận thấy thêm nhiều hoạt động xây dựng phía sau các rào
chắn từ tháng 6, đội ngũ công nhân Dự án Đường hầm West Gate
bắt đầu đào đất và san bằng mặt đất và di chuyển các thiết bị tiện ích
dưới mặt đất.
Tạm thời sẽ có những đoạn đường và đường dốc bị đóng để công nhân
có thể làm việc an toàn, kể cả một số đoạn đường cao tốc cũng bị đóng
ban đêm.
Để lên kế hoạch trước, hãy xem westgatetunnelproject.vic.gov.au/
traveldisruptions để biết về vấn đề gián đoạn giao thông

Tóm tắt sự kiện
1,500

Đã có trên 1.500 người
hiện đang làm việc cho dự
án này

1.35

Cho tới nay công nhân đã
làm việc trên 1,35 triệu giờ

800

Trên 800 rào chắn giao thông
đã được lắp đặt trên đường
Cao tốc West Gate

500

Trên 500 cột trụ đã được
lắp cho tường chắn cổng
phía bắc

Chuẩn bị cho việc khai trương
máy khoan đường hầm

Trường Đại học Kỹ thuật Victoria cộng tác
với Dự án Đường hầm West Gate

Công việc xây dựng đã được tiến hành
đáng kể ở công trường cổng phía bắc ở
Yarraville, tường chắn đang được xây cất
cho lối vào đường hầm tương lai.

Công ty thầu xây dựng Dự án Đường hầm West Gate,
Công ty thầu CPB và Công ty Liên doanh John Holland,
đã hợp tác với Trường Đại học Kỹ thuật Victoria để giúp
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về kỹ năng trong
ngành xây dựng.

Máy đóng cọc đang đóng trên 1000 cột bê tông và
thép xuống lòng đất ở hai bên lối vào đường hầm,
trước khi đào khoảng ở giữa.

Theo mối quan hệ hợp tác mới
này, Trường Đại học Kỹ thuật
Victoria sẽ cung cấp Chứng chỉ
II, III và IV về xây dựng dân dụng,
tạo thêm cơ hội để thanh niên có
thể học kỹ năng cần thiết để xây
dựng các dự án như Đường hầm
West Gate.

Lối vào sẽ dài 330 mét, rộng 40 mét và sâu 22 mét
ở điểm sâu nhất. Hai máy khoan đường hầm của
dự án sẽ được lắp đặt và khai trương ở đây sau khi
được đưa tới Melbourne vào đầu năm sau.

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo
bổ sung của Dự án Đường hầm
West Gate, Trường Đại học Kỹ
thuật Victoria đã mở lại Chi nhánh
Werribee East cho Phân khu Kỹ
thuật tập trung vào ngành Xây
dựng Dân dụng.

Muốn làm việc cho dự án này? westgatetunnelproject.vic.gov.au/jobs

Nhóm Liên lạc Cộng đồng Đường hầm West Gate đã bắt đầu
Cuộc họp đầu tiên của các Nhóm Liên lạc Cộng đồng (CLG) đã được tổ chức để hoan
nghênh và giới thiệu các thành viên mới về dự án.
Hai nhóm đã được hình thành
- một CLG phía Tây và một CLG
phía Bắc, có hơn 25 đại diện từ
các vùng phía tây, tây nội thành,
và các nhóm cộng đồng, tăng
gấp đôi đại diện cộng đồng so
với giai đoạn lập kế hoạch.

Chương trình làm việc
Bắt đầu xây cất

Chúng Tôi
Đang Ở
Đây

Các thành viên sẽ đưa ra quan
điểm quan trọng ở địa phương
về việc dự án sẽ được thực hiện
như thế nào, cung cấp phương

2019
Bắt đầu xây
cất đường
trên cao

2020

thức đối thoại trực tiếp giữa
cộng đồng và nhóm dự án và
chia sẻ thông tin ở địa phương.
Để tìm hiểu thêm và biết cách
liên lạc với thành viên địa
phương, hãy vô trang mạng
westgatetunnelproject.vic.
gov.au/clg

Lắp đặt thiết bị đường
hầm và kỹ thuật quản lý
đường cao tốc

Khánh thành máy
khoan đường hầm

2018
Bắt đầu tiến hành
mở rộng Đường
Cao tốc West Gate

Các nhóm này được thành lập
dựa trên thành công của Nhóm
Liên lạc Cộng đồng ở giai đoạn
lập kế hoạch, nhóm này là công
cụ trong việc ủng hộ thay mặt
cho cộng đồng.

2021

Mở đường
hầm

Cuối

2022
Hoàn tất các
cổng đường
hầm

2022
Hoàn tất việc nâng
cấp khoảng không
để mở và chu trình

Công việc
sắp tiến
hành ở khu
vực quý vị

Công việc mở rộng
đang tiến hành nhanh
chóng trên đường Cao
tốc West Gate, trong đó
có việc tháo dỡ kết cấu
trên cao, cột đèn và cây
cối dọc theo hành lang
đường cao tốc.

Nhân viên Dự án Đường hầm West Gate uống cà phê tại Kindred Cafe

Hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Để phục vụ ăn uống cho lực lượng lao động của Dự án Đường hầm West Gate, dự kiến
lên tới 6000 người, dự án này đã phải phát động sáng kiến mới cho phép các doanh
nghiệp được quảng cáo hàng hoá và dịch vụ trực tiếp cho công nhân.
Cuốn Danh bạ Thương gia cho Lực lượng Lao động khuyến khích nhân viên dự án mua
đồ ở địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp dọc theo hành lang dự án từ Docklands tới
Laverton.
Cuốn danh bạ này sẽ được trưng bày ở tất cả các văn phòng tại công trường Dự án
Đường hầm West Gate và cũng có cả bản điện tử cho công nhân để họ có thể dễ dàng
xem chi tiết doanh nghiệp.

Các toà nhà của Chợ
Melbourne trước đây
trên Đường Footscray
Road sẽ bị phá đi để làm
khu công trường xây
dựng rào kín.

Các doanh nghiệp lớn nhỏ đều được mời đăng ký càng sớm càng tốt để tận dụng dịch
vụ miễn phí này.
Các doanh nghiệp quan tâm có thể đăng ký bằng cách gửi email tới
traders@wgtp.com.au

Liên lạc với chúng tôi
Quý vị có muốn hỏi gì về dự án này không? Nếu cần thêm thông tin hay muốn
cung cấp ý kiến phản hồi, xin hãy liên lạc với chúng tôi.
westgatetunnelproject.vic.gov.au
westgatetunnelproject@wda.vic.gov.au
1800 105 105

Việc di dời Hệ thống
Cống rãnh Chính của
North Yarra trên đường
Whitehall Street sẽ khiến
cho xe cộ phải đi đường
vòng ở khu vực này trong
12 tháng.

facebook.com/westgatetunnelproject
@westgatetunnel
West Gate Tunnel Project
GPO Box 4509, Melbourne Victoria 3001
Dịch vụ thông dịch: 13 14 50
Nếu quý vị bị điếc, hay bị khiếm thính hay nói khó khăn,
hãy liên lạc với chúng tôi thông qua Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia.
Để có thêm thông tin, hãy ghé thăm: www.relayservice.gov.au.

