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سيحسن المشروع انسياب حركة المرور ويجعل 

السفر عبر شمال ملبورن أكثر سهولة وأمانًا.

يمكن لمشاريع بهذا الحجم أن تؤثر عىل شبكة 

الطرق المحيطة أثناء البناء. نحن ملتزمون بتقليل 

اإلزعاج لمستخدمي الطرق والحفاظ عىل سالمة 

الجمهور وقوتنا العاملة أثناء البناء.

التخطيط لتغييرات عىل الطرق

سيتم وضع خطط إلدارة حركة المرور الفردية 

لجميع األعمال التي تؤثر عىل شبكة الطرق. وتأخذ 

هذه الخطط في االعتبار ظروف الطرق الحالية 

لتحديد أفضل طريقة إلدارة التغييرات المؤقتة 

في انسياب حركة المرور.

باإلضافة إىل توفير طرق آمنة في جميع األوقات، 

نهدف إىل تقليل اإلزعاج للمشاة وراكبي الدراجات 

الهوائية وسائقي السيارات من خالل:

تقليل مدة وتواتر إغالق الطرق •	

العمل مع المجالس المحلية والمشاريع •	

المجاورة لتقليل عدد الطرق المغلقة في 

أي وقت

الجدولة تعمل لفترات خارج أوقات الذروة، •	

عندما تكون أحجام حركة المرور أقل.

إدارة تأثيرات المرور

الحفاظ عىل حركتك أثناء البناء

ستضيف ترقية M80 مسارات جديدة مع ترقية التبادالت 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.

إدارة حركة المرور 

سيكون لدينا إدارة حركة المرور لضمان سالمة 

سائقي السيارات وراكبي الدراجات والمشاة أثناء 

البناء.

ستشمل تدابير إدارة حركة المرور ما يلي:

تركيب الالفتات وحواجز السالمة والسياج •	

وعالمات الرسائل المتغيرة لتوجيه سائقي 

السيارات والمشاة وراكبي الدراجات من خالل 

الظروف المتغيرة لحركة المرور

الممرات المغلقة والمنحدرات والطريق •	

السريع في الليل عندما تكون أحجام حركة 

المرور أقل

تحويل مسار راكبي الدراجات والمشاة في •	

الطريق الدائري الحضري مؤقًتا أثناء ترقية 

Blaxland Avenue جسر

تقليل حدود السرعة مؤقًتا إىل 80 كم/ساعة •	

في هذا القسم من الطريق السريع حتى 

االنتهاء من المشروع في أوائل عام 2023.

الحفاظ عىل الوصول إىل الملكية الخاصة

سنبذل كل جهد لضمان عدم حدوث أي 

اضطراب يذكر في العقارات الخاصة أثناء أعمالنا. 

في معظم الحاالت، سنتمكن من تنفيذ األعمال 

دون التأثير عىل الوصول إىل العقارات أو 

الشركات الخاصة، لكننا سنخبرك مقدًما إذا 

كان هناك.

الحد من 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.

سنواصل تزويدك بتحديثات 

منتظمة لضمان قدرتك عىل 

التخطيط لرحلتك.

سنقوم بتغيير طريقة القيادة 

والمشي والركوب في المنطقة 

 .M80 بينما نقوم ببناء ترقية

سيكون هناك الفتات 

ومنعطفات إلرشادك. توقع 

التأخيرات وخطط للمستقبل. 

 ترقية M80 من 

 EDGARS ROAD حتى SYDNEY ROAD
ورقة معلومات
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