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Tại sao cầu Springdale Street đóng cửa? 

Đội ngũ thi công sẽ phá dỡ và xây dựng lại cầu trong khuôn khổ Dự Án Cải Thiện I-405. Cây cầu dự kiến sẽ 

đóng cửa vào cuối tháng 9 bắt đầu với các hoạt động trước khi phá dỡ. Việc phá dỡ, bao gồm việc đóng cửa 

đường cao tốc qua đêm, dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu tháng 10. Ngày và giờ có thể thay đổi.  

Công trình xây dựng cầu Springdale mới bao gồm những gì? 

Cầu sẽ được xây dựng lại trong một giai đoạn và đóng cửa giao thông trong quá trình xây dựng. Đường vòng 

sẽ được sử dụng; tuy nhiên, người lái xe nên phòng trước sự chậm trễ. Người lái xe được khuyến khích sử 

dụng bản đồ tương tác của dự án, octa.net/405map, cho các đường vòng đã được phê duyệt. 

Tại sao cầu Springdale bị phá bỏ và xây dựng lại trong một giai đoạn? 

Vì xây dựng trong một giai đoạn nói chung mất ít thời gian hơn so với xây dựng một cây cầu trong hai giai 

đoạn; điều này sẽ giảm thiểu thời gian ảnh hưởng đến giao thông liên quan đến xây dựng cho cộng đồng. Cầu 

xây dựng trong một giai đoạn thường được mở lại sau khoảng 12 đến 18 tháng, trong khi cầu xây dựng trong 

hai giai đoạn thường mất khoảng 24 tháng. 

Mất bao lâu để xây dựng cầu mới? 

Quá trình xây dựng sẽ mất khoảng 18 tháng. 

Liệu cầu có mở cửa cho người đi bộ và xe đạp lưu thông không? 

Không. Cầu sẽ đóng cửa không cho xe cộ qua lại. Các đường vòng sẽ được sử dụng và các biển báo sẽ được 

đặt để điều hướng người đi bộ xung quanh khu vực đóng cửa. 

Vui lòng xem Bản Đồ Đường Vòng Dành Cho Khu Vực Đóng Cửa Để Xây Dựng Cầu Springdale Street để biết các 

tuyến đường và các khu vực đóng cửa đã được phê duyệt. 

Cầu Springdale mới sẽ rộng hơn bao nhiêu? 

Cầu mới sẽ rộng 90-105 feet, tức là khoảng gấp đôi chiều rộng của cầu hiện tại, mỗi chiều có hai làn xe, một 

làn đường dành cho người đi xe đạp và một vỉa hè. Cầu mới cũng sẽ có dải phân cách ở giữa. 

Chiều cao của cầu Springdale mới sẽ là bao nhiêu? 

Cầu mới sẽ cao tối đa khoảng 29 feet, cao hơn cầu hiện tại khoảng 3 feet.  

Cầu Springdale mới sẽ có bao nhiêu làn đường? 

Cầu mới sẽ có bốn làn xe, mỗi hướng hai làn xe. 

Cầu Springdale mới có vỉa hè và làn đường dành cho xe đạp không? 

Có, sau khi hoàn thành, cầu Springdale mới sẽ có vỉa hè và làn đường dành cho xe đạp ở cả hai hướng 
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Đường nhánh thoát khỏi đường cao tốc I-405 đi về hướng nam tới Springdale có bị đóng cửa trong quá 
trình xây dựng không? 

Không, Đường nhánh thoát khỏi đường cao tốc I-405 đi về hướng nam tới Springdale sẽ vẫn mở trong quá 
trình xây dựng. Đường nhánh này được xây dựng lại vào năm 2020 và đang ở giai đoạn cuối cùng.  

Liệu có thể ra vào khu vực lân cận và doanh nghiệp gần cầu được không?  

Có, có thể ra vào khu dân cư và doanh nghiệp.  

Giờ hoạt động xây dựng là 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 và phá dỡ cầu phải 
được thực hiện vào ban đêm vì lý do an toàn.  

Các hoạt động khác chẳng hạn như đặt và đào lấp đất cho mố cầu cần đóng các làn đường cao tốc thì chỉ được 

Caltrans cho phép diễn ra 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.  

Khu dân cư nên phòng trước điều gì trong quá trình phá dỡ?  

Việc phá dỡ các nhịp cầu thường diễn ra trong hai ngày cuối tuần, một đêm mỗi cuối tuần. Việc phá dỡ cầu 

Springdale dự kiến sẽ diễn ra trong hai đêm vào cuối tuần. Hoạt động này được thực hiện vào ban đêm để cho 

phép nhà thầu đóng đường cao tốc bên dưới cầu đang được phá dỡ. Các cột và mố cầu thường được phá dỡ 

vào các ngày trong tuần, vào ban ngày và ban đêm.  

Việc phá dỡ sẽ bao gồm sử dụng thiết bị để phá vỡ bê tông, công nhân phụ trách sắt loại bỏ thanh cốt thép, 

máy xúc, máy ủi và xe tải để loại bỏ đống đổ nát. Xe phun nước phải có tại nơi xây phá dỡ để hạn chế bụi ở 

mức tối thiểu. Ngoài ra, các đội vận chuyển vật liệu đã phá dỡ đến bãi máy nghiền gần đó để tiếp tục phân hủy 

vật liệu. Xin lưu ý rằng những hoạt động này có thể gây ồn ào. 

Mức độ tiếng ồn có được giám sát không?  

Có. Các tiêu chuẩn của Caltrans sẽ được thực thi. Cư dân có thể nghe thấy cảnh báo dự phòng và tiếng ồn từ 

các hoạt động xây dựng khác. Báo động được yêu cầu cho các 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.  

Làm thế nào để khu vực lân cận được thông báo 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 thông qua email hàng tuần, thông báo cuộc gọi, tin nhắn, phương tiện truyền thông xã hội và 
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trên trang web của dự án. Hãy đăng ký để nhận thông báo về cầu Springdale bằng cách truy cập bit.ly/405-

signup.  

Cư dân liên lạc với ai nếu có thắc mắc, mối quan ngại hoặc cần khiếu nại??  

Liên lạc với Nhóm Tiếp Cận Cộng Đồng bằng cách gửi email tới 405project@octa.net, hoặc gọi đến đường dây trợ giúp 

của dự án. Đối với tiếng Anh, hãy gọi 888-400-8994; para Español, llame al 888-400-8994; Đối với Tiếng việt, gọi 888-

662-6569. Quý vị cũng có thể nhắn tin cho chúng tôi trên mạng xã hội 

*Estainformacióntambiénestádisponibleenespañol, contáctenos para másdetalles.  

*Thông tin này cũng có sẵn bằng tiếng Việt, hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. 

http://octa.net/Projects-and-Programs/Under-Construction/I-405-Improvement-Project/Stay-Connected/
http://octa.net/Projects-and-Programs/Under-Construction/I-405-Improvement-Project/Stay-Connected/
mailto:405project@octa.net

