
Fraser River Tunnel Project
Kasama sa Fraser River Tunnel Project ang pagtatayo ng bago, libreng may walong daanang nakalubog na tubong lagusan 
na papalit sa kasalukuyang George Massey Tunnel sa Highway 99. Ang bagong lagusan ay magkakaroon ng tatlong daanang 
pangsasakyan at isang nakalaang daanan ng biyahe sa bawat direksyon. Itatampok din ito ang hiwalay na aktibong pasilyo 
ng transportasyon para sa mga siklista at naglalakad sa unang pagkakataon. Bilang bahagi ng Proyekto, isang bagong Deas 
Slough Bridge ang itatayo, at kapag ang bagong lagusan ay gumagana na ang kasalukuyang lagusan ay aalisin.

BAKIT ITO KAILANGAN
Ang George Massey Tunnel ay isang mahalagang ugnayan 
sa pasilyo ng Highway 99–-nagkokonekta sa Delta at 
Richmond at sumusuporta sa paglalakbay papunta at 
mula sa mahahalagang mga generator ng ekonomiya 
tulad ng Canada-US border, YVR, Terminal ng BC Ferries 
Tsawwassen at iba’t ibang mga produkto at mga sentro 
ng komersiyo. Ngayon, higit sa 60 taon na ang nakaraan, 
hindi na natutugunan ng apat na linyang lagusan ang mga 
pangangailangan ng rehiyon o mga modernong pamantayan 
ng seismiko. Kung walang mga pagbabago sa tawiran na ito, 
ang pagsisikip ng trapiko, pagka-maaasahan at mga hamon 
sa kaligtasan ay patuloy na magpapahirap sa paglago ng 
ekonomiya at rehiyonal na paninirahan.

MGA BENEPISYO NG PROYEKTO
Ang bagong lagusan ay isang importanteng 
pagpapahusay sa network ng transportasyon ng 
B.C. Ito ay magbibigay ng higit na kapasidad at mas 
maaasahang paglalakbay para sa mga drayber at 
gumagamit ng pampublikong sasakyan sa parehong 
diireksyon, habang gumagawa ng magkahiwalay na 
mga opsyon sa paglalakad at pagbibisikleta sa tunnel sa 
unang pagkakataon. Sa partikular, ang Proyektong ito ay 
magreresulta sa:

 > Pinahusay na oras ng pagbibiyahe at pagiging 
maaasahan 

 > Pampaginhawa sa pagsisikip ng trapiko sa tunnel 

 > Pangmatagalang pagganap para sa seismikong 
kaligtasan

 > Aktibong mga koneksyon ng transportasyon nakalaan sa 
buong Fraser River
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PANAHUNAN AT GASTOS NG PROYEKTO
Ang bagong lagusan ay inaasahang makumpleto sa 2030 at ang tinantyang halaga ng Proyekto ay $4.15 bilyon.
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