
Ang larawang ito ay isang konseptuwal na 
pagsasagawa para lang sa mga layunin ng 

ilustrasyon.



Pangkalahatang-ideya ng 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, na inendorso ng Metro Vancouver Board, 
ay magkakaroon ng tatlong daanan ng sasakyan at isang dedikadong daanan sa bawat 
direksyon. Itatampok din nito ang nakahiwalay na aktibong pasilyo ng transportasyon 
para sa mga siklista at mga naglalakad sa unang pagkakataon.

Kasama rin sa Proyekto ang:

 > Pagpapalit ng Deas Slough Bridge 

 > Pagtanggal ng kasalukuyang lagusan kapag ang 
bagong lagusan ay nagagamit na

 
 
 
 
 
 

GASTOS 
Ang tinantyang halaga ng Fraser River Tunnel Project ay 
$4.15 bilyon.

ISKEDYUL
Ang bagong lagusan ay inaasahang magagamit sa 2030, 
at ang kasalukuyang lagusan ay aalisin sa 2032.

MAS ALAMIN PA ANG TUNGKOL SA 
PROYEKTO
engage.gov.bc.ca/fraserrivertunnel

Ang larawang ito ay isang konseptuwal na 
pagsasagawa para lang sa mga layunin ng 

ilustrasyon.

http://engage.gov.bc.ca/fraserrivertunnel
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Pangkalahatang-ideya sa mga Pagpapahusay ng Pasilyo
Ang mga pagpapahusay ng pasilyo ay idinisenyo upang bawasan ang pagsisikip ng 
trapiko at pahusayin ang mga opsyon sa pagbibiyahe at pagbibisikleta pauna sa 
pagtatayo ng bagong nakalubog na tubong lagusan.
Steveston Interchange Project  – Palitan ang 
kasalukuyang interchange na may dalawang daanan sa 
Steveston Highway at Highway 99 ng bagong interchange 
na may limang daanan. Ang bagong interchange ay 
magkakaroon ng mas maraming daanan ng sasakyan, 
pagpapahusay ng mga operasyon ng biyahe, at may 
kasamang bangketa at magkahiwalay na daanan ng 
pagbibisikleta sa magkabilang panig ng estruktura sa 
unang pagkakataon.

Pagkonekta ng bus sa Bridgeport Road – Iibahin 
ang mga serbisyo ng bus patungong timog mula Sea 
Island Way patungo sa Bridgeport Road, maglaan ng 
koneksyon para lang sa biyahe patungong Highway 99  
at pahuhusayin ang imprastruktura ng pagbibisikleta at 
paglalakad. 

Pagpapalawak ng Highway 99 at 17A off-ramp –
Dudugtungan at palalawakin ang pahilagang Highway 99 
off-ramp na papalapit sa interseksiyon ng Highway 17A.

Mga daanan ng bus sa gilid ng Highway 99 – 
Dudugtungan ang mga daanan ng bus sa gilid sa timog ng 
Highway 17A sa magkabilang direksyon upang kumonekta 
sa mga nakalaang linyang daanan ng biyaheng tatagos sa 
bagong nakalubog na tubong lagusan.

GASTOS
Ang tinantyang halaga ng mga pagpapahusay sa pasilyo 
ay $137 milyon.

ISKEDYUL
Ang mga pagpapahusay sa pasilyo ay isinasagawa at 
inaasahang matapos sa 2025.



Highway 99 Tunnel Program
Pinapahusay namin ang Highway 99 sa Richmond at Delta upang magbigay ng mas 
mabuting mga opsiyon sa biyahe para sa lahat–-naglalakad ka man, nagbibisikleta, 
nakasakay o nagmamaneho. Sa suporta ng rehiyon, naghahatid kami ng mas 
maasahang paglalakbay para sa komunidad.

Ang Highway 99 Tunnel Program ay papalitan ang 
tumatandang George Massey Tunnel ng isang libre, 
may walong daanang nakalubog na tubong lagusan. 
Kasama rin sa Programa ang mga pagpapahusay ng 
trapiko, biyahe, at aktibong transportasyon sa pagitan ng 
Bridgeport Road at Highway 17.

Ang Lalawigan ay maghahatid ng limang proyekto 
sa susunod na ilang taon upang mapahusay ang 
paglalakbay sa kahabaan ng pasilyo para sa lahat ng mga 
manlalakbay. Alinsunod sa priyoridad ng rehiyon, isasama 
sa mga proyekto ang mga pagpapahusay sa biyahe at ang 
unang tawiran na pinaghiwalay na aktibong pasilyo ng 
transportasyon para sa mga siklista at naglalakad.

PAGHAHATID NG PROGRAMA

2021 2022 2023 2024 2025 2026–2029 2030 2031 2032 

Koneksyon ng bus sa Bridgeport Road

Pagpapalawak ng Highway 99 at 17A off-ramp

Mga bangketang daanan ng bus sa Highway 99

Steveston Interchange Project

Fraser River Tunnel Project

Pagpaplano, pagkuha at pagpapahintulot 

Konstruksiyon

Ang bagong tunnel ay ginagamit na

Pag-aalis ng kasalukuyang tunnel 

Proseso ng Pagsusuri ng Kapaligiran

Ibinigay ang Potensyal na Sertipiko 



Mga Benepisyo ng Programa

PAGHAHANAY SA REHIYON
Ang pangunahing pasilyo ng 
transportasyon ay naaayon sa pananaw 
ng Metro Vancouver. Ang bagong lagusan 
at mga pagpapahusay sa pasilyo ay 
idinisenyo upang makatulong na matiyak 
ang episyenteng paggalaw ng mga tao, 
produkto, at serbisyo. 

KALIGTASAN
Ang bagong lagusan ay makakatugon sa 
mga modernong pamantayan ng sa lindol 
at itatayo sa mga modernong pamantayan 
sa disenyo. Magbibigay din ito ng mga 
ligtas na opsyon para sa mga naglalakad, 
siklista at iba pang paraan ng aktibong 
transportasyon.

BIYAHE
Ang programa ay gagawing mas mabilis, 
mas ligtas, at mas maaasahan ang 
pagbibiyahe gamit ang mga nakalaang 
pang-bus lamang na daanan upang 
matugunan ang mabilis at madalas na 
serbisyo ng pagbibiyahe ng bus.

PAGKAMAAASAHAN
Ang bagong lagusan at mga pagpapahusay 
sa pasilyo ay magbibigay ng higit na 
kapasidad at mas maaasahang paglalakbay 
para sa mga produkto at serbisyo, na 
nagbibigay-daan para sa dumaming 
negosyo, paglago ng ekonomiya at 
produktibidad.
 
 
 
 
 

AKTIBONG TRANSPORTASYON
Naaayon ang Programa sa plano ng 
Probinsyang CleanBC, gayundin sa Ministry 
of Transportation and Infrastructure na 
Kilos. Mag-commute. Kumonekta: Estratehiya 
sa Aktibong Transportasyon ng BC. Ang 
bagong nakalubog na tubong lagusan 
ay magbibigay ng nakalaang aktibong 
koneksyon sa transportasyon para sa mga 
naglalakad at siklista upang makatawid sa 
Fraser River sa Highway 99. 

PASILYO NG MAHALAGANG 
KALAKALAN
Ang rehiyon ng Metro Vancouver ay 
gumaganap ng isang mahalagang papel 
sa kanlurang baybayin ng Canada, na 
nag-uugnay sa Canada sa mga kasosyo sa 
kalakalan sa Asya-Pasipiko at sa Estados 
Unidos, kabilang ang mga internasyonal 
na daungan at pasilidad ng paliparan 
ng rehiyon. Ang pasilyo ng Highway 99 
koridor ay isang mahalagang bahagi ng 
network ng transportasyong ito.

MGA BENEPISYO SA 
KOMUNIDAD
Ang programa ay magbibigay ng hanay 
ng mga benepisyo sa komunidad, na 
magpapalaki ng mga pagkakataon para sa 
mga lokal na residente at mga negosyo. 
Susuportahan nito ang mga bihasang 
manggagawa sa pamamagitan ng mga 
pagkakataon para sa mga aprentis at 
pagsasanay sa mga kasanayan, kabilang 
ang pagbibigay ng oportunidad sa 
trabaho para sa mga Katutubo, mga 
trabahong hindi tradisyunal para sa mga 
kababaihan at sa mga grupong kulang sa 
representasyon.



highway99tunnel.ca

highway99tunnelprogram@gov.bc.ca
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PAGKILALA SA TRADISYONAL NA 
TERITORYO

Kinikilala ng Lalawigan ng B.C. na ang Highway 99 
Tunnel Program ay matatagpuan sa tradisyonal na 

mga lupain ng Coast Salish.

Ang larawang ito ay isang konseptuwal na 
pagsasagawa para lang sa mga layunin ng 

ilustrasyon. 

http://highway99tunnel.ca

