
Highway 99 Tunnel Program
Ang Highway 99 Tunnel Program ay magpapahusay sa paglalakbay sa Richmond at Delta, na nagbibigay ng mas 
mabuting mga opsyon para sa lahat–-maglakad ka man, magbisikleta, sumakay o magmaneho. Sa suporta ng rehiyon, 
ang Lalawigan ay naghahatid ng mas maaasahang paglalakbay para sa komunidad. Kasama sa Programa ang isang 
bago, walang bayad na nakalubog na tubong lagusan upang palitan ang kasalukuyang George Massey Tunnel, gayundin 
ang apat na pangunahing proyekto sa kahabaan ng Highway 99 na magpapahusay sa trapiko, biyahe at aktibong 
transportasyon sa pagitan ng Bridgeport Road at Highway 17.

MGA BENEPISYO NG PROGRAMA
Sa susunod na 30 taon, humigit-kumulang 1.2 milyon 
pang tao at higit pa sa 470,000 na trabaho ang 
inaasahang madadagdag sa lugar ng Metro Vancouver. 
Ang bagong tunnel at mga pagpapabuti ng koridor ay 
idinesenyo upang: 

 > Tiyakin ang mahusay na paggalaw ng mga tao, 
produkto at serbisyo habang lumalaki ang rehiyon 

 > Pahusayin ang kaligtasan sa pamamagitan ng 
pagtugon sa mga modernong pamantayang seismiko 
at pagbibigay ng mas ligtas na mga opsyon para sa 
mga pedestriyan at mga siklista

 > Lumikha ng mabilis, madalas at maasahang mga 
opsyon sa pagbibiyahe upang matugunan ang 
mga pangmatagalang pangangailangan ng Metro 
Vancouver

GASTOS
Ang tinantyang halaga ng Fraser River Tunnel Project ay 
$4.15 bilyon, at ang tinantyang halaga ng mga proyekto 
sa pagpapahusay ng pasilyo ay $137 milyon.
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MGA PAGPAPAHUSAY NG PASILYO
Ang mga proyekto sa pagpapahusay ng pasilyo ay 
idinisenyo upang bawasan ang pagsisikip ng trapiko at 
pagbutihan ang mga aktibong opsyon sa transportasyon 
bago ang pagtatayo ng bagong nakalubog na tubong 
lagusan. Kasama sa mga pagpapahusay ang:

Steveston Interchange Project  – Palitan ang 
kasalukuyang dalawang daanang interchange sa 
Steveston Highway at Highway 99 ng bagong limang 
daanang interchange. Ang bagong interchange ay 
magkakaroon ng mas maraming daanan ng sasakyan, 
pahuhusayin ang operasyon ng pampublikong sasakyan, 
at may kasamang bangketa at nakahiwalay na daanan ng 
pagbibisikleta sa magkabilang panig ng estruktura.

Pagkonekta ng bus sa Bridgeport Road – Ang mga 
serbisyo ng bus papuntang timog galing ng Sea Island 
Way hanggang Bridgeport Road ay iibahin ang daanan. 
Magbibigay ito ng pambiyaheng koneksiyon lang 
patungong timog sa Highway 99 at pahuhusayin ang mga 
koneksyon sa mga nagbibisikleta at naglalakad. 

Pagpapalawak sa Highway 99 at 17A off-ramp – Ang 
off-ramp sa Highway 99 na papalapit sa intersection ng 
Highway 17A ay dudugtungan at palalawakin.

Mga bangketang daanan ng bus sa gilid ng Highway 99 – 
Palalawakin ang mga daanan ng bus sa gilid sa timog ng 
Highway 17A sa magkabilang direksyon upang kumonekta 
sa mga nakalaang daanan ng mga biyahe sa pamamagitan 
ng bagong nakalubog na tubong lagusan.

FRASER RIVER TUNNEL PROJECT
Ang iminungkahing Fraser River Tunnel Project ay 
kinabibilangan ng pagtatayo ng bago at walang bayad na 
walong-linyang nakalubog na tubong lagusan, kabilang 
ang tatlong-linya ng sasakyan at isang dedikadong linya 
ng transit sa bawat direksyon, na papalit sa kasalukuyang 
George Massey Tunnel sa Highway 99. Kasama din sa 
bagong tunnel ang isang nakahiwalay na aktibong koridor 
ng transportasyon para sa mga siklista at mga pedestriyan 
sa unang pagkakataon.

Kasama rin sa Proyekto:

 > Pagpapalit ng Deas Slough Bridge

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