
Xin Ý kiến về Melbourne  
Airport Rail (Đường sắt  
Sân bay Melbourne)
Hãy chia sẻ ý kiến của quý vị về các thành phần chính trong công  
trình của dự án giữa Sunshine Station và Melbourne Airport

Được uỷ quyền và công bố bởi Chính phủ Tiểu bang Victoria, 1 Treasury Place, Melbourne.

Melbourne Airport Rail là một dự án giao thông công cộng mang tính cải cách, 
lần đầu tiên mang đến cho người dân Victoria sự lựa chọn để đi đến và đi từ 
Sân bay Melbourne bằng xe lửa. 

Chính phủ Úc và chính quyền 
Victoria đang xây dựng tuyến 
Melbourne Airport Rail, mà sẽ kết 
nối mạng lưới xe lửa nội thành và 
vùng nông thôn của Victoria với 
sân bay và tạo ra tới 8.000 việc làm 
trong quá trình xây dựng. 

Dự án này sẽ đưa mọi người từ sân 
bay đến nơi họ cần đến - dù đó là cơ 
quan, nhà riêng hay các trung tâm 
lớn ở vùng nông thôn của Victoria.

Melbourne Airport Rail sẽ mang 
lại lợi ích cho tất cả người dân 
Victoria và du khách đến thăm tiểu 
bang qua việc cung cấp những kết 
nối đáng tin cậy, thường xuyên và 
nhanh chóng đến toàn bộ mạng 
lưới giao thông công cộng, bao gồm 

đến trung tâm CBD và tới các khu 
vực nông thôn trong tiểu bang qua 
Sunshine và Metrol Tunnel (Đường 
hầm Tàu điện ngầm).

Các xe lửa sân bay sẽ mang đến 
cho hành khách dịch vụ xe lửa cứ 
10 phút một chuyến từ Melbourne 
Airport và hành trình liên tục vào 
CBD (Khu Trung tâm Thương mại) 
qua đường hầm Metro Tunnel sẽ 
mất khoảng 30 phút.

Ba mươi ga xe lửa sẽ được kết nối 
thẳng đến Melbourne Airport mà 
không cần đổi xe lửa, và hành khách 
từ tất cả các ga xe lửa nội thành 
khác chỉ cần đổi xe lửa một lần.

Ý kiến của cộng đồng
Từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 3 
năm 2021, chúng tôi đã thu thập ý 
kiến của cộng đồng về những gì họ 
yêu thích về khu vực của mình và 
những gì họ lo ngại về Melbourne 
Airport Rail cả trong quá trình xây 
dựng và sau khi hoàn thành. 

Các khía cạnh quan trọng nhất được 
cộng đồng nhấn mạnh là:

 — Kết nối giao thông

 — Những tác động của việc xây dựng

 — Môi trường

 — Di sản

 — Sức khỏe và an toàn

Thông tin thêm về những điều 
chúng tôi được cho biết có sẵn ở 
trang mạng của dự án,  
airportrail.vic.gov.auQuý vị đưa ra ý kiến bằng cách nào

Để đưa ra ý kiến của mình, quý vị có thể điền vào bản khảo sát trực 
tuyến tại engage.bigbuild.vic.gov.au

Nếu quý vị cần phiên dịch viên hoặc thông dịch viên để hỗ trợ với bản 
khảo sát, vui lòng liên hệ 03 9209 0147 và yêu cầu được kết nối với 
Melbourne Airport Rail.
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Thông tin thêm
Muốn tìm hiểu thêm về Melbourne Airport Rail:

 airportrail.vic.gov.au

  1800 105 105 (24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần)

Dự án Đường sắt Victoria 
PO Box 4509, Melbourne, VIC 3001

Cần lưu ý rằng thông tin này chỉ đúng vào thời điểm tờ thông 
tin này được in, tuy nhiên do các hoàn cảnh không lường 
trước được, có thể sẽ có những thay đổi. Vui lòng truy cập 
railprojects.vic.gov.au để có cập nhật mới nhất

Dịch vụ Thông dịch (03) 9209 0147
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Chúng tôi muốn nghe từ quý vị
Chúng tôi đang xin ý kiến của cộng đồng về phạm vi các thành phần công trình sau đây:

Cầu bắc qua thung lũng Maribyrnong River Valley
Một cây cầu đường sắt thứ hai sẽ được xây dựng qua 
thung lũng Maribyrnong River Valley nằm song song với 
cây cầu di sản hiện có được xây dựng vào năm 1929.

Cầu vượt Albion và công trình Albion Station
Một đoạn đường sắt trên cao – cầu vượt – sẽ được xây 
dựng giữa Sunshine và giao lộ đường sắt Albion. Tại 
Albion Station, sẽ có một khu vực sân mới, thêm nơi để 
xe đạp và một số sửa đổi nhỏ đối bãi đậu xe. 

Đi bộ và đi xe đạp
Cùng với việc cung cấp dịch vụ đường sắt mới kết nối 
người dân Victoria với sân bay, Melbourne Airport Rail 
cũng sẽ cung cấp các kết nối an toàn hơn cho người đi 
bộ và đi xe đạp.

Cầu qua đường Western Ring Road (M80)
Các chuyến xe lửa của Melbourne Airport Rail sẽ đi phía 
dưới đường cao tốc Calder Freeway, bên cạnh tuyến 
đường sắt hiện tại trước khi rẽ vào cây cầu đường sắt 
mới phía trên đường Western Ring Road.

Nâng cấp Sunshine Station 
Sunshine Station sẽ được nâng cấp để có:

 — Một phòng chờ thứ hai mới, dễ tiếp cận bằng thang 
cuốn, thang máy và cầu thang bộ, giúp hành khách có 
thể chuyển tiếp tốt hơn giữa các chuyến xe lửa kết nối 
khu vực nông thôn, nội thành với Sân bay Melbourne.

 — Sân ga được mở rộng và đi lại dễ dàng hơn tới các sân 
ga hiện có, được bảo vệ tốt hơn trước thời tiết.

 — Thêm cổng soát vé ở lối vào chính để người dân dễ 
dàng đi lại hơn, kể cả những người có hành lý.

 — Tăng gấp đôi số lượng thang máy trong nhà ga 
để những du khách có hành lý dễ dàng đi lại và di 
chuyển hơn. 

Xin lưu ý, tất cả các hình ảnh chỉ mang tính khái niệm và phụ thuộc vào các phê duyệt quy hoạch và sự tham gia của các bên hữu quan.


