
Ве молиме контактирајте не ако сакате оваа 
информација да биде во достапен формат

Ако ви треба помош поради оштетување на 
слухот или говорот, посетете relayservice.gov.au

	 За	јазици	кои	не	се	англиски,	ве	
молиме	јавете	се	на	9209	0147

Овластено од Викторијанската влада, Трезорско Место Бр.1, Мелбурн

roadprojects.vic.gov.au
contact@roadprojects.vic.gov.au

 @roadprojectsvic

1800 105 105 
 Major Road Projects Victoria 
GPO Box 4509, Melbourne VIC 3001

14
17

Проектот ќе го подобри сообраќајниот 
проток и ќе ви овозможи полесно и 
побезбедно патување низ северниот 
дел на Мелбурн.
Проекти од ваков обем може да влијаат 
на околната патна мрежа за време 
на изградбата. Ние сме посветени на 
минимизирање на непријатностите 
за корисниците на патиштата и 
одржување на безбедноста на јавноста 
и нашата работна сила за време на 
изградбата.

Планирање на промени на 
патиштата
Индивидуални планови за управување 
со сообраќајот ќе бидат подготвени 
за сите работи кои влијаат на патната 
мрежа. Овие планови ги земаат 
предвид постојните патни услови за 
утврдување на најдобриот начин за 
управување со привремените промени 
во сообраќајниот проток.
Покрај обезбедувањето безбедни 
патишта во секое време, ние имаме за 
цел минимизирање на непријатностите 
за пешаците, велосипедистите и 
возачите преку: 
 • намалување на времетраењето и 

фреквенцијата на затворање на 
патиштата 

 • работа со локалните совети и 
соседните проекти за намалување 
на бројот на патиштата затворени 
во секое време

 • закажување работи надвор од 
шпицот, кога обемот на сообраќајот 
е понизок. 

Управување со влијанијата врз сообраќајот
Ве движи за време на изградбата
Модернизацијата М80 ќе додаде нови ленти, ќе ги надгради клучните 
раскрсници, ќе инсталира паметен систем за управување со автопати и ќе 
изгради нови влезни и излезни рампи, намалувајќи го времето на патување 
за преку165.000 патници секој ден и носејќи ги дома побезбедно и порано.

Управување со сообраќајот 
Ќе имаме сообраќаен менаџмент 
за осигурување на безбедноста на 
возачите, велосипедистите и пешаците 
за време на изградбата.
Мерките за управување со сообраќајот 
ќе вклучуваат: 
 • инсталирање знаци, безбедносни 

бариери, огради и знаци со 
променливи пораки за да се 
водат возачите, пешаците и 
велосипедистите низ променетите 
сообраќајни услови

 • затворање ленти, рампи и автопат 
навечер кога обемот на сообраќајот 
е понизок

 • привремено го пренасочуваме 
велосипедскиот и пешачкиот пат 
на градската обиколница додека 
го надградуваме надвозникот на 
Блексленд Авенија.

 • привремено намалување на 
брзинските ограничувања на 80 
километри на час на овој дел од 
автопатот додека проектот не биде 
завршен на почетокот од 2023 
година. 

Одржување на пристап до 
приватна сопственост
Ќе вложиме максимални напори да се 
осигураме дека има мало или никакво 
нарушување на приватниот имот за 
време на нашите дела. 
Во повеќето случаи, ќе можеме да 
извршуваме дела без да влијаеме на 
пристапот до приватен имот или бизнис, 
но ќе ви кажеме однапред ако има.

Сведување до минимум на кал и 
кал на патиштата
Ќе ги чуваме патиштата што ги 
користиме за време на изградбата 
без кал и кал.
Ќе го направиме ова до:
 • ограничување на бројот на влезни и 

излезни точки на секое градилиште
 • користење на скршени карпи 

за поплочување на фреквентни 
патишта за превоз на и околу 
работните места

 • чистење земја и кал од градежните 
возила пред да ги напуштат нашите 
локации

 • чистење на земја и кал кои нашите 
возила можеби ги оставиле на 
јавните патишта

 • редовни проверки на работните 
места и локалните патишта.

Ќе продолжиме редовно да 
ве обезбедуваме со најнови 
вести за да се осигураме 
дека можете да го планирате 
вашето патување. 

Ќе го смениме начинот на кој 
возите, одите и се возите во 
областа додека ја градиме 
надградбата М80. Ќе има 
знаци и заобиколувања 
за да ве водат. Очекувај 
одложувања и планирај 
однапред. 

НАДГРАДБА НА M80 ОД ПАТОТ 
СИДНЕЈ ДО ПАТОТ ЕДГАРС
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ


