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بتفويض من حكومة فكتوريا، Treasury Place 1، ملبورن

 تم تصميم ترقية M80 بين 

 Edgars Road و Sydney Road 

للحد بقدر اإلمكان من التأثير عىل البيئة. 

لقد قمنا بتقييم التأثيرات البيئية المحتملة 

للمشروع ووفينا بجميع المتطلبات بموجب 

تشريعات الوالية والتشريعات الفدرالية ذات 

الصلة. 

نحن نحمي البيئة من خالل وضع ضمانات 

وأنظمة إدارة لحماية النباتات والحيوانات 

وجودة الهواء والقنوات المائية المحلية.

حماية الغطاء النباتي

سنقوم بإزالة بعض األشجار والنباتات، حتى 

نتمكن من إضافة مسارات جديدة بأمان، 

وتوسيع الطريق السريع وتحديث تقاطعات 

الطرق السريعة. 

لقد قمنا بإشراك علماء بيئيين مؤهلين 

وأخصائيي أشجار لتحديد األنواع المختلفة 

من األشجار والنباتات في جميع أنحاء منطقة 

المشروع، وضمان الحفاظ عىل أي أنواع مهمة 

وحمايتها أثناء البناء. 

سنبذل قصارى جهدنا للحد من التأثير عىل 

األشجار والنباتات من خالل:

االحتفاظ بأكبر عدد ممكن من األشجار من •	

خالل طرق التصميم والبناء التي تراعي 

البيئة

وجود أخصائي بيئي يشرف عىل حماية أي •	

نباتات حساسة 

العمل فقط في المناطق المطلوبة للمشروع •	

حماية األشجار والنباتات الحساسة من خالل •	

تسييج "المناطق المحظورة" 

وجود أخصائيين لفحص األشجار والنباتات •	

قبل إزالتها وإزالة ما ال يمكن تجنبه فقط 

تقليم بعض األشجار لمنع تكسير األغصان عن •	

طريق الخطأ وإتالف األشجار

العمل مع مجموعات المجتمع المحلي •	

لتحديد الفرص لكيفية إعادة استخدام 

الخشب الصحي للمشاريع البيئية 

والمجتمعية.

سنعيد استخدام الخشب ألشياء مثل:

خلق َمواِطن للحياة البرية من فجوات •	

جذعية كبيرة

استخدام الخشب للمشاريع المجتمعية مثل •	

مقاعد الحديقة أو المنحوتات

تحويل الخشب إىل نشارة للساحات الخضراء •	

أو التبرع به للمدارس المحلية والمجموعات 

المجتمعية

التبرع باألخشاب لمجموعات المجتمع المحلي •	

لمشاريع الفنون العامة

إعادة استخدام البذور من األشجار التي أزلناها •	

إلعادة زراعتها عىل طول الطريق السريع

حماية الحيوانات

سنقوم بحماية الحيوانات المحلية في منطقة 

المشروع من خالل طرق البناء التي تراعي البيئة. 

لتقليل أي تأثيرات محتملة عىل الحيوانات، 

سنقوم بما يلي:

وجود أخصائي بيئي مؤهل بشكل مناسب •	

يكمل مسوحات ما قبل الموافقة للتحقق 

من وجود أي حيوانات

وجود معالج مؤهل ومرخص للحياة البرية •	

لنقل أي حيوانات قد تتأثر بأمان.

وهذا يعني أننا سنجد أفضل 

استخدام لكل نوع من أنواع 

األخشاب، سواء كانت جذوًعا 

كبيرة أو فروًعا أصغر.

نحن نعمل مع المجالس المحلية 

ومجموعات المجتمع إلعادة 

استخدام أي أشجار ونباتات نقوم 

بإزالتها. 

إدارة البيئة

نحن نحمي البيئة أثناء البناء

ستضيف ترقية M80 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. 

 ترقية M80 من 

 EDGARS ROAD حتى SYDNEY ROAD
ورقة معلومات



معنا التواصل 

contact@roadprojects.vic.gov.au

 1800 105 105
Major Road Projects Victoria 

 GPO Box 4509, Melbourne VIC 3001

 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

تابعنا عىل وسائل التواصل االجتماعي 

@roadprojectsvic  
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إدارة القنوات المائية

سنقوم بحماية القنوات المائية المحلية من خالل 

إجراء عمليات تفتيش منتظمة للمواقع واختبار 

جودة المياه أثناء البناء. ومن خالل التصميم 

المبتكر، أزلنا الحاجة إىل توسيع جسر الطريق 

الدائري M80 فوق Merri Creek، لتقليل التأثير 

عىل المجرى المائي. 

إدارة جودة الهواء

سنقوم بالسيطرة عىل الغبار أثناء البناء والحفاظ 

عىل جودة الهواء المحلي من خالل:

مناطق الري التي تجري فيها األعمال الترابية •	

وجود عربات مياه إضافية عىل أهبة االستعداد •	

خالل الطقس الحار والعاصف

تغطية حموالت الشاحنات عند النقل عبر •	

الطرق العامة

تخطيط تجريد التربة السطحية وتصحيحها في •	

األيام التي تكون فيها ظروف الرياح أقل عرضة 

لحمل الغبار

•تقليل الوقت بين تجريد التربة السطحية•	

وبدء الحفر

استخدام الصخور المسحوقة لتمهيد طرق •	

النقل طويلة األمد داخل موقع عملنا

مراقبة جودة الهواء في المناطق المجاورة •	

لمواقع البناء عالية النشاط والعقارات 

السكنية.

إدارة تأثيرات البناء

سنقوم بوضع تدابير لتقليل تأثيرات أعمالنا 

عىل المجتمع، بما في ذلك ضوضاء البناء 

واالهتزاز.

للمزيد من المعلومات حول كيفية إدارة 

الضوضاء واالهتزاز، يرجى االطالع عىل ورقة 

معلومات إدارة الضوضاء واالهتزاز الخاصة بنا.

بمجرد االنتهاء من البناء ، سنقوم بتنسيق المناظر الطبيعية 

عىل طول الطريق السريع ونهدف إىل استبدال معظم األشجار 

والنباتات التي أزلناها ألعمال الترقية.

الحد من انتشار األوساخ والطين 

عىل الطرق 

سنبقي الطرق التي نستخدمها أثناء البناء خالية 

من األوساخ والطين.

سنقوم بذلك من خالل:

الحد من عدد نقاط الدخول والخروج في كل •	

موقع بناء 

استخدام الصخور المسحوقة لتمهيد طرق •	

النقل المشغولة في مواقع العمل وحولها

تنظيف األوساخ والطين من مركبات البناء •	

قبل مغادرة مواقعنا

تنظيف أي أوساخ وطين قد تتركه مركباتنا •	

عىل الطرق العامة

التفتيش المنتظم لمواقع العمل والطرق •	

المحلية.

الحفاظ عىل مواقع عملنا نظيفة ومرتبة

الحفاظ عىل مواقع عملنا مرتبة ونظيفة يعني أننا 

يمكن أن نقلل من بصمتنا البيئية أثناء العمل. 

وسوف نضمن ترتيب مناطق البناء والتخلص 

من جميع القمامة بشكل مناسب، سواء أكانت 

أحجاًما كبيرة من مواد البناء أو التربة أو عبوات 

وجبات الغداء.

في المناطق التي أنشأنا فيها مواقع دعم البناء 

المؤقتة، سنضمن إعادة هذه المواقع إىل حالتها 

السابقة أو حالة مماثلة.

Contact us
contact@roadprojects.vic.gov.au

1800 105 105

Major Road Projects Victoria 
GPO Box 4509, Melbourne VIC 3001 

Please contact us if you would like this  
information in an accessible format

If you need assistance because of a hearing or 
speech impairment, please visit relayservice.gov.au

 For languages other than English, 
please call 9209 0147

Follow us on social media 

 @roadprojectsvic
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Managing waterways

We’ll protect local waterways by 
regularly undertaking site inspections 
and water quality testing during 
construction. Through innovative design, 
we’ve removed the need to widen the 
M80 Ring Road bridge over Merri Creek, 
to minimise impact on the waterway. 

Managing air quality

We’ll manage dust during construction 
and maintain local air quality by:

 • watering areas where earthworks 
are occurring 

 • having additional water carts 
on standby during hot and 
windy weather

 • covering truck loads when 
travelling on public roads

 • planning topsoil stripping and 
grading on days when wind 
conditions are less likely to 
carry dust

 • minimising the time between 
stripping topsoil and 
commencing excavation

 • using crushed rock to pave 
long-term haulage routes within 
our work site

 • monitoring air quality in areas 
adjacent to high activity construction 
sites and residential properties.

Managing construction impacts

We’ll put measures in place to 
minimise impacts to the community 
from our works, including construction 
noise, and vibration.

For more information on how we’ll 
manage noise and vibration please 
see our Managing noise and 
vibration fact sheet.

Once construction is complete, we’ll landscape 
areas along the freeway and aim to replace 
most of the trees and vegetation we removed 
to build the upgrade.

Minimising dirt and mud on roads 

We‘ll keep the roads we use during 
construction free of dirt and mud. 

We’ll do this by: 

 • limiting the number of entry 
and exit points at each 
construction site 

 • using crushed rock to pave 
busy haul roads on and around 
work sites

 • cleaning dirt and mud off 
construction vehicles before 
they leave our sites

 • cleaning any dirt and mud that 
our vehicles may have left on 
public roads

 • regular inspections of work 
sites and local roads.

Keeping our worksites tidy

Keeping our worksites tidy and 
clean means we can minimise our 
environmental footprint while we work. 
We’ll ensure our construction zones 
are tidy and dispose of all rubbish 
appropriately, whether it’s large 
volumes of construction material, 
soil or lunch wrappers.

In areas where we’ve set up temporary 
construction support sites, we’ll ensure 
these are reinstated to their previous 
or similar condition.


