
يعد الطريق الدائري M80 واحًدا من 

أكثر الطرق السريعة ازدحاًما وأكبرها 

في ملبورن، ويمتد عىل مسافة 

388 كيلومترًا بين الفرتون نورث 

وغرينسبورو.

يربط M80 الضواحي الشمالية والغربية 

المتنامية بالشرايين الرئيسية بما في ذلك 

الطرق السريعة Hume و Tullamarine و 

 Westgate باإلضافة إىل رابط 

North East Link المستقبلي.

نقوم بانجاز أعمال ترقية M80 عىل 

مراحل لتقليل التعطيل لسائقي 

السيارات والسكان.

تحسين رحلتك

 نقوم بترقية الطريق الدائري M80 Ring Road بين 

 Edgars Road و Sydney Road

سنقوم بإضافة مسارات جديدة، وترقية التقاطعات الرئيسية، وتركيب نظام إدارة ذكي 

للطرق السريعة وبناء منحدرات جديدة داخل وخارج الطرق، وتقليص أوقات الرحالت ألكثر 

من 165000 مستخدم للطرق كل يوم وإعادتهم إىل ديارهم بأمان وبسرعة.

كيف ستستفيد

ستؤدي ترقية الطريق الدائري M80 بين 

Sydney Road و Edgars Road إىل:

توفير رحالت أكثر موثوقية لسائقي   •

السيارات البالغعددهم 165000 

سائق يومياً

تحسين أوقات السفر  •

تحسين السالمة عن طريق التقليل من   •

اإللتواءات والدمج

توفير وصول أفضل إىل الطرق   •

السريعة األخرى والروابط بين الواليات 

 والطرق المحلية والشرايين ورابط 

North East Link المستقبلي

تحسين انسياب حركة المرور  •

تقليل االزدحام أثناء ساعات الذروة  •

تعزيز كفاءة الشحن ألكثر من   • 
ً 000 22 شاحنة يوميا

توفير وصول أفضل إىل مراكز العمل.   •

إضافة مسارات جديدة في االتجاهين 

 Edgars Road و Sydney Road بين

ما نقوم به

تركيب نظام ذكي إلدارة حارات 

الطرق السريعة إلدارة انسياب حركة 

المرور بشكل أفضل

توسيع Sydney Road داخل وخارج 

المنحدرات إلعطاء السائقين المزيد 

من الوقت لالندماج

  Hume Freeway تحسين الوصول من

Edgars Road و M80 Ring Road إىل

بناء منحدرات جديدة داخل وخارج 

Edgars Road لتحسين السالمة

تركيب تقنية قياس المنحدرات 

إلدارة انسياب حركة المرور عىل 

الطريق السريع بشكل أفضل

ترقية جسر الدراجات الهوائية 

والمشاة

 ترقية M80 من 

 EDGARS ROAD حتى SYDNEY ROAD
ورقة معلومات

 1800 105 105 
 roadprojects.vic.gov.au

بتفويض من حكومة فكتوريا، Treasury Place 1، ملبورن



معنا التواصل 

contact@roadprojects.vic.gov.au

 1800 105 105
Major Road Projects Victoria 

 GPO Box 4509, Melbourne VIC 3001

تابعنا عىل وسائل التواصل االجتماعي 

@roadprojectsvic  
يرجى االتصال بنا إذا كنت ترغب في الحصول عىل هذه 

المعلومات بنسق سهل الوصول

إذا كنت بحاجة إىل مساعدة بسبب ضعف في السمع أو النطق، 
relayservice.gov.au فيرجى زيارة

للغات أخرى غير اإلنجليزية،   
يرجى االتصال بالرقم 0147 9209
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Hume Freeway

New elevated ramps 
to minimise weaving 
and merging

Wider and longer ramps

New smart freeway 
management system
to better manage 
tra�c flow

M80 Upgrade works

New lanes

New ramps

New elevated ramps

Existing walking and cycling path Not to scale

Realigned walking and cycling path

Upgraded cycling and pedestrian bridge

New overhead electronic signs

New ramp signals
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M80 أعمال ترقية

مسارات جديدة

منحدرات جديدة

منحدرات مرتفعة جديدة

مسار مشاة ودراجات هوائية حالي

إعادة تنظيم مسار المشاة والدراجات الهوائية

تحسين جسر الدراجات الهوائية والمشاة

الفتات إلكترونية علوية جديدة

الفتات منحدرات جديدة 

منحدرات مرتفعة 

جديدة لتقليل 

اإللتواءات والدمج

تركيب نظام ذكي إلدارة 

مسارات الطرق السريعة 

إلدارة انسياب حركة 

المرور بشكل أفضل

منحدرات أوسع وأطول

ليست للقياس


