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Управување со бучавата
Бучавата од изградбата ќе варира во 
зависност од видот на активноста што се 
презема. Ако сте блиску до нашите работи, 
може да забележите зголемени нивоа на 
бучава понекогаш. 

Пред да почнеме со големите дела, 
ангажираме независни акустични 
инженери да ја проценат нашата 
градежна методологија и близината 
на нашите работи до блиските имоти. 
Акустичките инженери ни даваат нивоа на 
бучава во позадината, кои ги користиме 
како основа за следење на бучавата 
додека работите се во тек. 

Ќе ги минимизираме влијанијата на 
бучавата за време на изградбата со:
 • закажување на бучни активности во 

дневни градежни часови што е можно 
повеќе

 • вградување опрема за намалување на 
бучавата на моторот

 • следење на бучавата во областите 
во близина на станбените и 
комерцијалните имоти

 • каде што е можно, да се монтираат 
возила и опрема со нискофреквентни 
аларми за заден ход.

Повеќето работи ќе се одржат помеѓу 
7 часот изутрина и 6 часот попладне, 
од понеделник до сабота. Ќе ви кажеме 
однапред ако планираните работи се 
надвор од овие часови. 

Ако треба да работиме навечер, ќе 
вложиме максимални напори да ја 
намалиме бучавата.

Управување со бучавата и вибрациите
Го минимизираме влијанието на градежништвото врз 
локалните заедници и животната средина.
Модернизацијата на М80 ќе додаде нови ленти, ќе ги надгради клучните 
раскрсници, ќе инсталира паметен систем за управување со автопати и ќе 
гради 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 вибрациите
Ќе користиме градежна техника 
наречена натрупување со дупчење 
за да создадеме длабоки темели за 
бариерите и мостовите.

Дупчењето на потпорни столбови 
вклучува дупчење во земјата со 
користење на голема дупчалка и 
ротирачки нож. Ќе го отстраниме 
ископаниот материјал и ќе ставиме 
метален кафез во дупката.

Потоа ставаме бетон во дупката за да 
го формираме столбот. Откако ќе биде 
поставен, столбот е комплетиран 
и обезбедува цврста основа за 
поддршка на бариерите и мостовите. 
Оваа техника ги намалува бучавата и 
вибрациите за време на изградбата.

Машините за порамнување на 
патиштата, исто така, ќе ни помогнат 
да ја компактираме и израмниме 
земјата, за да ги создадеме слоевите 
потребни за изградба на патот. 
Работите за порамнување може да 
предизвикаат некои вибрации, но 
сепак ќе ги набљудуваме за време на 
овие работи за да се осигураме дека 
влијанијата се сведени до минимум. 

Ако живеете или работите во близина 
на едно од нашите градилишта, 
може да почувствувате вибрации 
во вашиот дом или канцеларија 
понекогаш. 

Вибрацијата која ја чувствувате 
обично е далеку под нивоата 
кои би можеле да предизвикаат 
промени во состојбата на вашиот 
имот. Основниот мониторинг на 
вибрациите завршува пред да 
почнеме со работа и мониторингот 
продолжува додека работите се во 
тек. 

Истражувања за состојбата на 
имотот
Ангажиравме квалификуван 
независен специјалист да спроведе 
дополнителни анкети за состојбите 
на имотите лоцирани во близина на 
големите градежни активности. 

Истражувањата за состојбата на 
имотот се спроведени во Викторија 
многу години и ја документираат 
состојбата на имотот или пред 
почетокот на изградбата или во 
подоцнежен временски период. Дава 
референца доколку сметате дека 
вашиот имот доживеал какви било 
негативни ефекти од градежните 
работи.

Ако сте добиле писмо во врска со 
анкета за состојбата на имотот, 
пополнете го формуларот Дозвола за 
продолжување на анкетата вклучен 
во вашето писмо и вратете го што 
е можно побрзо. Ако не сте добиле 
писмо и сметате дека ги исполнувате 
условите, ве молиме јавете ни сена 
1800 105 105 или контактирајте со 
нас преку roadprojects.vic.gov.au 

НАДГРАДБА НА M80 ОД ПАТОТ 
СИДНЕЈ ДО ПАТОТ ЕДГАРС
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 


