
 

 
   

I-405 Improvement Project  
Fairview Road Bridge 

 Frequently Asked Questions 

Việc xây cất cầu mới Fairview Road sẽ ảnh hưởng đến những gì? 
Cây cầu sẽ được xây theo hai giai đoạn, nhằm duy trì giao thông trong thời gian xây cất. Dòng xe cộ sẽ được 
chuyển sang một bên cây cầu, bên kia sẽ được phá hủy rồi tái xây cất. Khi hoàn tất, xe cộ sẽ lưu thông trên 
phần đã xong, và nửa kia sẽ được phá hủy để tái xây cất. 
 
Xây cất cây cầu mới đòi hỏi thời gian bao lâu? 
Cần khoảng 24 tháng để hoàn tất việc xây cất cây cầu mới. 
 
Cây cầu mới sẽ rộng hơn bao nhiêu? 
Cầu Fairview Road mới sẽ rộng 154.5 feet, rộng hơn cầu cũ khoảng 15 feet. 
 
Cây cầu mới sẽ cao khoảng bao nhiêu? 
Cầu mới sẽ cao khoảng 25.5 feet, nghĩa là cao hơn cầu hiện tại khoảng 1 foot. 
 
Cầu mới sẽ có bao nhiêu làn đường? 
Số làn đường của cầu mới, kể cả làn đường đi thẳng và rẽ trái, sẽ bằng với cầu hiện tại. 
 
Tại sao lòng cầu rộng hơn trong khi số làn đường không thay đổi? 
Chiều rộng của làn xe chạy và lề đường sẽ được xây theo tiêu chuẩn. Các làn đường cho xe cộ sẽ rộng 12 
feet; các làn dành cho xe đạp sẽ rộng 8 feet; và lề đường sẽ rộng 6 feet. Thêm vào đó, cầu sẽ có thêm làn 
ngăn trung tâm rộng 4 feet. 
 
Khi nào dòng giao thông sẽ được chuyển qua một bên cầu? 
Nhân viên được sắp xếp để thiết lập rào chắn và kẻ lại làn đường trên cầu vào đầu tháng Hai để tạo khu vực 
xây cất quanh nơi sẽ phá hủy. Những đường tách rời khỏi Fairview Road trong khoảng giữa McCormack Lane 
và South Coast Drive sẽ bị đóng trong thời gian thi công. 
 
Khi nào thì phần đầu tiên của cây cầu sẽ được phá hủy? 
Công việc phá hủy từng phần cầu Fairview Road được sắp xếp vào cuối tháng Hai hay đầu tháng Ba. I-405 sẽ 
bị đóng trong thời gian thực hiện công tác này. Người lái xe nên dùng bản đồ tương tác của dự án, 
octa.net/405map, để tìm những lộ đường thay thế. 
Bao nhiêu làn đường còn được mở cho người lái xe sử dụng trong thời gian xây cất? 
Fairview Road phía trên cầu sẽ giảm từ 10 làn xuống còn 6: 

• Hai làn đi hướng bắc cho người lái xe; 
• Hai làn đi hướng nam cho người lái xe; và 
• Hai làn đường rẽ trái cho xe cộ đi về hướng nam nhập vào hướng nam của I-405/SR-73/SR-55. 

 
LƯU Ý: Làn đường rẽ trái từ Fairview đi hướng bắc đến I-405 hướng bắc sẽ bị đóng. Đường vòng thay thế 
cho khu vực hạn chế này sẽ là: 
 
Fairview Road Đi hướng bắc Rẽ trái vào South Coast Drive hướng bắc I-405. 
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Những đoạn rẽ nhánh khỏi xa lộ (ramps) sẽ bị ảnh hưởng thế nào trong thời kỳ tái xây cất? 
Đoạn nhập vào hướng bắc sẽ giảm xuống còn một làn đường và chỉ mở cho xe cộ đi về hướng nam trên 
Fairview từ khúc South Coast Drive. Đoạn nhập vào hướng nam sẽ giảm thành hai làn. 
Đoạn rẽ nhánh đi hướng bắc sẽ giảm thành hai làn. Đoạn rẽ nhánh theo hướng nam không thay đổi. 
 
Còn người đi bộ hay đi xe đạp thì sao? 
Lối cho người đi bộ sẽ được giữ nguyên ở phía tây của cầu Fairview Road. Dấu hiệu chỉ đường thay thế sẽ 
được cắm. Xe đạp sẽ dùng chung lộ đường. 
Người ta có thể đến được các khu lân cận hoặc các cơ sở thương mại gần cầu không? 
Được, lối đến khu dân cư và cơ sở thương mại vẫn được duy trì. 
 
Giờ giấc của các hoạt động xây cất ra sao? 
Thông thường, hầu hết công việc sẽ được thực hiện ban ngày, phía sau rào chắn. Tuy nhiên, vài công việc, 
như đặt rào chắn, kẻ làn đường, chuyển hướng xe cộ và phá hủy, phải thực hiện vào ban đêm để bảo đảm an 
toàn cho công nhân, người lái xe, khách bộ hành và người đi xe đạp. 
 
Các khu vực lân cận cần chuẩn bị những gì trong thời gian phá hủy? 
Công việc phá hủy bao gồm việc dùng dụng cụ để phá vỡ bê tông, dùng xe ủi đất và cần trục để chuyển đá 
vụn. Xe chở nước cũng sẽ có mặt tại chỗ để giúp giảm bớt bụi xuống mức thấp nhất theo quy định. 
 
Những tiếng động ồn ào có được giám sát hay không? 
Có. Những tiêu chuẩn theo luật California sẽ được áp dụng. Cư dân có thể nghe báo động phụ thuộc, và tiếng 
ồn từ những hoạt động xây cất khác. Tiếng báo động rất cần thiết cho an toàn của công nhân, được quy định 
bởi luật tiểu bang áp dụng cho tất cả những khí cụ xây cất được sử dụng. Mức âm thanh phải đủ lớn mà trong 
vòng 200 feet vẫn nghe được, và tách biệt hẳn với những tiếng động chung quanh.  
 
Các cư dân và những cơ sở thương mại lân cận có được thông báo chưa? 
Rồi. Cư dân và các cơ sở thương mại đã được thông báo qua email, điện thoại tự động và tin nhắn, cũng như 
trên các phương tiện truyền thông xã hội và trên trang mạng của dự án. 
 
Các khu vực lân cận được thông báo về các hoạt động tương lai bằng cách nào? 
Các tờ rơi sẽ được phân phát khoảng một tuần trước khi có những hoạt động chính, như phá hủy và cắm trụ. 
Thêm vào đó, Đội Thông Tin Cộng Đồng 405 sẽ  thông báo cho cư dân, các cơ sở thương mại và người lái xe 
tất cả mọi hoạt động qua email hàng tuần và tin nhắn cấp tốc, qua điện thoại tự động, trên trang mạng của dự 
án và qua các phương tiện truyền thông xã hội. 
 
Nếu cư dân có thắc mắc, họ nên liên lạc với ai? 
Liên lạc Đội Thông Tin Cộng Đồng 405 tại 405project@octa.net, hoặc gọi cho đường dây dự án. Tiếng Anh 
hoặc Tây Ban Nha, số 888-400-8994; tiếng Việt Nam, gọi 888-662-6569. Quý vị cũng có thể gửi tin nhắn cho 
chúng tôi qua phương tiện truyền thông xã hội. 
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