
 

 
   

 Dự Án Cải Thiện I-405  
Hầm Đi Bộ Beach Boulevard 
Những Câu Hỏi Thường Gặp 

Hầm đi bộ là gì? 
Hầm đi bộ là đường đi qua đường cao tốc. Cấu trúc đường cao tốc đang được mở rộng trên Beach 
Boulevard. 
 
Việc xây dựng đường cao tốc mở rộng trên Beach Boulevard bao gồm những gì? 
Đội ngũ đang mở rộng đường cao tốc trên Beach Boulevard bằng cách thêm một làn đường thông thường 
trên I-405 cả về hướng bắc (NB) và hướng nam (SB). Ngoài ra, hai làn đường bên trong sẽ được kết hợp với 
làn đường đi chung xe hiện có để tạo thành Làn Đường Cao Tốc 405. 
 
Các hoạt động cũng bao gồm xây dựng lại hàng rào dải phân cách ở giữa và kẻ lại vạch các làn đường để 
phù hợp với việc mở rộng đường cao tốc. Ngoài ra, đội ngũ đã cải tiến cấu hình của I-405 về hướng nam(SB) 
trên và ngoài đường dốc tại Center Avenue, cũng như cấu trúc cầu của I-405 về hướng nam (SB) và hướng 
bắc (NB) trên đường dốc từ Beach Boulevard. 
 
Đầu năm nay, đội ngũ đã hoàn thành việc xây dựng khoảng sáu bức tường và một kênh thoát nước chạy dọc 
theo I-405 về hướng nam (SB).  
 
Sẽ mất bao lâu nữa để hoàn thành việc xây dựng đường cao tốc mở rộng trên Beach Boulevard? 
Công trình xây dựng dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023. Các hoạt động sẽ bao gồm trải nhựa lòng đường 
mới, vỉa hè và dải phân cách. Ngoài ra, đội ngũ sẽ mở đoạn đường nối I-405 về hướng bắc (NB) đến Beach 
Boulevard ở cấu hình cuối cùng. Đây sẽ là giao lộ chữ T trên Beach Boulevard. Cộng đồng cũng có thể mong 
đợi việc hoàn thành cảnh quan, thủy lợi và hệ thống điện vào năm 2023. 
 
Đường cao tốc trên Beach Boulevard sẽ rộng bao nhiêu? 
Cầu đường cao tốc hiện tại trên Beach Boulevard sẽ vẫn giữ nguyên chiều rộng. Các phần của cầu đang 
được sử dụng để bố trí các làn đường thông thường và làn đường cao tốc mới trên đường cao tốc. 
 
Cấu trúc cầu mới cho I-405 về hướng bắc (NB) trên đoạn đường nối sẽ có chiều rộng thay đổi từ khoảng 40 
đến 43 feet. Cấu trúc cầu mới cho I-405 về hướng nam (SB) trên đoạn đường nối sẽ rộng 39 feet. 
 
Có bao nhiêu làn đường trên phần mới của I-405 trên Beach Boulevard? 
Sẽ có 14 làn đường cao tốc trên cầu đường cao tốc trên Beach Boulevard. 14 làn đường sẽ bao gồm năm làn 
đường dành cho mục đích chung và hai làn đường cao tốc có thu phí ở mỗi hướng. Ngoài ra, sẽ có hai làn xe 
trên mỗi cấu trúc cầu mới trên đường nối với I-405 cả về hướng nam (SB) và hướng bắc (NB). 

Tại sao đường nối ra khỏi I-405 về hướng bắc (NB) và về hướng nam (SB) đến Beach Boulevard bị 
đóng cửa vĩnh viễn? 
Các đường dốc đã bị đóng cửa để phù hợp với hướng điều chỉnh mới của các làn đường trên đường cao tốc. 

Có bất kỳ thay đổi vĩnh viễn nào đối với làn đường dành cho xe đạp và vỉa hè trên Beach Boulevard 
không? 
Không, lối đi dành cho người đi bộ và xe đạp trên Beach Boulevard sẽ vẫn như cũ. 
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Liệu các khu vực lân cận và doanh nghiệp gần cầu có thể đi lại được không?  
Có, khả năng đi lại của tất cả các khu dân cư và doanh nghiệp sẽ luôn được duy trì.  

 
Hoạt động xây dựng diễn ra vào lúc nào? 
Nói chung, nhà thầu làm việc hai ca, từ thứ Hai đến thứ Bảy - một ca trong ngày từ khoảng 6 giờ sáng đến 4 
giờ chiều và một ca đêm từ khoảng 9 giờ tối đến 6 giờ sáng. Trong khi phần lớn công việc sẽ diễn ra vào ban 
ngày, một số hoạt động như đặt rào chắn tạm thời, phân làn, chuyển hướng giao thông phải được thực hiện 
vào ban đêm vì lý do an toàn. 

Các hoạt động khác vào ban đêm bao gồm đặt và đào đất lấp các mố cầu (kết cấu bê tông đỡ mỗi bên cầu). 
Công việc này yêu cầu đóng các làn đường trên xa lộ, mà Bộ Giao thông Vận tải California (Caltrans) chỉ cho 
phép tiến hành vào ban đêm vì ảnh hưởng đến giao thông. Tất cả các hoạt động yêu cầu đóng làn đường cao 
tốc thường sẽ được tiến hành vào ban đêm. 

Mức độ tiếng ồn có được giám sát trong suốt thời gian xây dựng không? 
Có. Các tiêu chuẩn của Caltrans sẽ được thực thi. Cư dân có thể tiếp tục nghe thấy cảnh báo dự phòng và 
tiếng ồn từ các hoạt động xây dựng khác. Báo động là bắt buộc cho mục đích an toàn của nhân viên theo quy 
định của tiểu bang về tất cả các thiết bị xây dựng đang được sử dụng. Mức âm thanh phải nghe được trong 
200 feet và phân biệt được với tiếng ồn xung quanh. 

Cư dân và doanh nghiệp xung quanh đã được thông báo chưa? 
Rồi.  Cư dân và doanh nghiệp được thông báo qua email, tờ rơi, cuộc gọi điện thoại tự động và cảnh báo 
bằng văn bản, cũng như trên phương tiện truyền thông xã hội và trang web của dự án. 

Khu vực lân cận sẽ được thông báo như thế nào về các hoạt động sắp tới? 
Tờ rơi sẽ được phát khoảng một tuần trước khi diễn ra tất cả các hoạt động chính, chẳng hạn như phá dỡ và 
đóng cọc. Ngoài ra, Nhóm Tiếp Cận Cộng Đồng 405 thông báo cho cư dân, doanh nghiệp và người lái xe về 
tất cả các hoạt động qua email và cảnh báo văn bản hàng tuần, thông qua các cuộc gọi điện thoại tự động, 
trên trang web của dự án và qua mạng xã hội. Đăng ký để nhận thông báo về hầm đi bộ Beach Boulevard 
bằng cách truy cập bit.ly/beach-signup-alerts. 

Cư dân nên liên hệ với ai nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc? 

Liên hệ với Nhóm Tiếp Cận Cộng Đồng bằng cách gửi email tới 405project@octa.net hoặc bằng cách gọi 
đến đường dây trợ giúp của dự án. Đối với tiếng Anh, gọi 888-400-8994; para Español, llame al 888-400-
8994; Đối với tiếng Việt, gọi 888-662-6569. Bạn cũng có thể nhắn tin cho chúng tôi trên mạng xã hội.  

 

*Estainformacióntambiénestádisponibleenespañol, contáctenos para másdetalles.  

 

*Thông tin nàycũng có sẵn bằng tiếng Việt, liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. 


