
M80 Ring Road là một trong 
những đường cao tốc bận rộn 
và lớn nhất của Melbourne, 
trải dài 38 km giữa Laverton 
North và Greensborough. 

M80 kết nối các vùng đang phát triển 
phía Bắc và phía Tây với các đường chính 
bao gồm các đường cao tốc Hume, 
Tullamarine và Westgate cũng như 
Đường nối Đông Bắc (North East Link) 
trong tương lai.

Chúng tôi đang cung cấp M80 
Nâng cấp theo giai đoạn để 
giảm thiểu tối đa sự gián đoạn 
cho người lái xe và cư dân.

Cải thiện hành trình của quý vị
Chúng tôi đang nâng cấp M80 Ring Road giữa Sydney Road 
và Edgars Road 

Chúng tôi sẽ thêm làn đường mới, nâng cấp các nút giao thông lập thể chính, lắp 
đặt một hệ thống quản lý đường cao tốc thông minh và xây dựng các làn đường 
mới tẻ vào và ra khỏi cao tốc, cắt giảm thời gian di chuyển cho hơn 165.000 người 
sử dụng đường mỗi ngày và giúp họ về nhà an toàn và sớm hơn. 

Quý vị sẽ có lợi như thế nào
Đoạn đường Sydney đến Edgars Road của 
M80 Nâng cấp sẽ:

• cung cấp hành trình đáng tin cậy hơn cho 
165.000 người lái xe mỗi ngày 

• rút ngắn thời gian đi lại 

• gia tăng sự an toàn bằng cách giảm thiểu 
tối đa việc chuyển đổi và nhập làn đường 

• thuận tiện hơn khi đi vào các đường cao 
tốc khác, nối kết liên tiểu bang, đường địa 
phương, đường chính và North East Link 
trong tương lai 

• cải thiện lưu lượng giao thông 

• giảm tắc nghẽn trong giờ cao điểm 

• nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa 
cho hơn 22.000 xe tải mỗi ngày 

• thuận tiện hơn khi đi đến các trung tâm 
nhân dụng. 

M80 NÂNG CẤP TỪ  
SYDNEY ROAD ĐẾN EDGARS ROAD
TỜ THÔNG TIN

thêm làn đường mới mỗi hướng 
giữa Sydney Road và Edgars Road

Những gì chúng tôi đang làm

lắp đặt một hệ thống quản lý 
làn đường cao tốc thông minh 
để quản lý lưu lượng giao thông 
tốt hơn

kéo dài làn đường tẻ vào và ra 
khỏi cao tốc ở Sydney Road cho 
tài xế có nhiều thời gian hơn để 
nhập làn đường

thuận tiện hơn khi từ Hume 
Freeway đi vào M80 Ring Road 
và Edgars Road

xây dựng mới làn đường tẻ vào và 
ra khỏi cao tốc tại Edgars Road để 
cải thiện sự an toàn

lắp đặt công nghệ đèn báo cho 
xe tẻ vào cao tốc để quản lý tốt 
hơn lưu lượng giao thông đổ vào 
đường cao tốc

nâng cấp cầu cho người đi xe đạp 
và đi bộ

1800 105 105  
roadprojects.vic.gov.au 
Được phép của Chính phủ Victoria, 1 Treasury Place, Melbourne 



Liên lạc với chúng tôi
contact@roadprojects.vic.gov.au
1800 105 105 
Major Road Projects Victoria 
GPO Box 4509, Melbourne VIC 3001 

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội 
 @roadprojectsvic

Vui lòng liên lạc với chúng tôi nếu quý vị muốn 
thông tin này ở định dạng có thể truy cập được

Nếu quý vị cần trợ giúp vì bị khiếm thính hoặc nói 
khó, vui lòng truy cập relayservice.gov.au

 Đối với những ngôn ngữ khác với tiếng 
Anh, xin vui lòng gọi số 9209 0147 14
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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

Công trình M80 Nâng cấp

Làn đường mới

Làn đường mới tẻ vào cao tốc

Đường tẻ mới trên cao

Đường đi bộ và đi xe đạp hiện có

Chỉnh sửa đường đi bộ và đi xe đạp 

Cầu đi xe đạp và đi bộ được nâng cấp

Các biển báo điện tử trên không mới

Đèn cho làn đường tẻ mới 

Đường tẻ mới trên cao 
nhằm giảm thiểu tối 
đa việc chuyển đổi và 
nhập làn đường

Hệ thống quản lý đường 
cao tốc thông minh mới 
để quản lý lưu lượng giao 
thông tốt hơn

Làn đường tẻ rộng và dài hơn

Không theo tỷ lệ


