
Nằm trong nỗ lực hàng ngày của chúng tôi nhằm 
cung cấp cho khách hàng dịch vụ khí đốt đáng 
tin cậy, Eversource đang đề xuất lắp đặt, cập nhật 
và vận hành một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên 
bằng thép tráng mới, tân kỳ nằm giữa một điểm 
chuyển giao (POD) mới ở Longmeadow và Trạm 
Bliss Street của Công Ty ở Springfield.

Tại sao cộng đồng lại cần Dự Án Độ Tin Cậy Khí 
Đốt Tây Massachusetts này?

Cung ứng đáng tin cậy.

Dự Án, được gọi là Dự Án Độ Tin Cậy Khí Đốt Tự Nhiên 
Tây Massachusetts, là cần thiết để cung cấp độ tin cậy 
bắt buộc của hệ thống cho khoảng 58,000 khách hàng 
ở Agawam, West Springfield, Southwick, Springfield, 
Longmeadow, East Longmeadow và Chicopee (Vùng 
Đô Thị Springfield), mà hiện được phục vụ bởi một hệ 
thống ống dẫn đơn và cũ kỹ.

Đây là nguồn cung cấp duy nhất cho khoảng 40,000 
khách hàng ở bờ phía đông Sông Connecticut và 18,000 
khách hàng ở phía tây Sông Connecticut.

Dữ kiện về WMR

Dự Án Độ Tin Cậy  
Khí Đốt Tự Nhiên Tây Massachusetts

 Nếu có sự gián đoạn cung cấp dọc theo tuyến này vì lý do 
bất kỳ, tất cả khách hàng được phục vụ bởi tuyến này có 
thể bị ngừng phục vụ trong thời gian gián đoạn. Điều này 
sẽ đặc biệt thành vấn đề trong lúc thời tiết lạnh giá. Ví dụ:

•  Một sự trục trặc cơ khí tại trạm điều độ hoặc hư hỏng 
trên Đường Ống Dẫn Khí Đốt Tennessee, đường dẫn liên 
bang mà cung ứng khí đốt cho Eversource để chuyển 
giao đến khách hàng trong khu vực, có thể dẫn đến việc 
ngưng phục vụ đối với tất cả 58,000 khách hàng được 
phục vụ bởi trạm này ở cả hai bờ sông Connecticut.

•  Bản thân đường ống hiện có nếu hư hỏng có thể khiến 
khoảng 40,000 khách hàng ở bờ phía đông Sông 
Connecticut bị ngưng phục vụ.

Tùy thuộc vào nguyên nhân và tác động của việc gián 
đoạn dịch vụ, nỗ lực khôi phục có thể tốn thời gian, mất 
tối thiểu sáu tuần nếu không có hạ tầng cơ sở nào đòi hỏi 
xây cất lại hoặc nhiều tháng nếu phải xây dựng lại cơ sở 
hạ tầng. Sau khi sửa chữa hệ thống, việc thực hiện tham 
quan địa điểm trang web và thắp sáng lại cho 58,000 
khách hàng cá nhân có thể tốn thêm nhiều tuần. Sau khi 
cúp điện, các phương thức an toàn tiêu chuẩn đòi hỏi 
Eversource thắp sáng lại các thiết bị/dụng cụ dùng khí đốt.
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Western Massachusetts Natural Gas Reliability Project
Potential Outage Area Illustration and Proposed Route Options

Dự Án Độ Tin Cậy Khí Đốt Tự Nhiên Tây Massachusetts.
Hình Minh Họa Khu Vực Cúp Điện Tiềm Năng và các Phương Án Tuyến được Đề Xuất.

Hoạt Động Địa Điểm Chuyển Giao 
Longmeadow (POD).

POD (Điểm Chuyển Giao) là một địa điểm 
mà khí đốt tự nhiên được chuyển từ nhà 
cung cấp đường ống dẫn khí tự nhiên liên 
bang— Tennessee Gas Pipeline (TGP) —và rồi 
được chuẩn bị để chuyển giao qua các tuyến 
Eversource cho khách hàng của chúng tôi.

 Mercaptan, hóa chất khiến cho khí tự nhiên 
có mùi “trứng thối” để cho an toàn, được thêm 
vào đây. Mùi này sẽ không thể được phát hiện 
tại cơ sở trong các hoạt động bình thường.

Lưu lượng tối thiểu được kỳ vọng tại điểm 
chuyển giao khi đã hoạt động.

Các tòa nhà POD đang được thiết kế để phù hợp 
với các cấu trúc hiện có trong khu vực và sẽ được 
xây cất bằng công nghệ giảm tiếng ồn.

Các tòa nhà này sẽ chứa các bộ điều khiển và 
công cụ, cho phép Eversource theo dõi từ xa 
các hoạt động và kiểm soát lưu lượng khí tự 
nhiên tại địa điểm 24/7. 

Trạm Điều Độ Eversource 
Bliss Street Hiện Có

Trạm POD Eversource 
Longmeadow được đề xuất

Tháng 10 năm 2022
CHÚ GIẢI

Tuyến Đường Dự Án được Ưu Tiên 
Phương án thay thế đã thông báo
Biến thể đã thông báo #1 cho tuyến ưu tiên
Biến thể đã thông báo #2 cho tuyến ưu tiên

Trạm Địa Điểm Chuyển Giao Longmeadow (POD) theo Đề Xuất

Trạm Điều Độ Bliss Street Hiện Có

Khu vực tiềm ẩn cúp điện (chỉ để minh họa)
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Để đọc cập nhật dự án, 
hãy quét mã này.

Quy Trình Chấp Thuận Theo Luật Định.

Eversource đã trình đề xuất lên Ban Định Vị Cơ Sở Năng 
Lượng Massachusetts (EFSB) vào ngày 26 tháng 5 năm 
2022. Điều này mở ra một thủ tục pháp lý dài khoảng hai 
năm trước cơ quan đó. EFSB duyệt xét các dự án cơ sở năng 
lượng lớn và chịu trách nhiệm bảo đảm cung cấp năng 
lượng đáng tin cậy và an toàn cho Tiểu Bang với tác động 
tối thiểu đến môi trường địa phương ở mức chi phí thấp 
nhất có thể. EFSB cung cấp cơ hội cho cộng đồng và những 
người quan tâm khác tham gia vào quy trình định vị.

Dự án cũng đòi hỏi được sự chấp thuận của liên bang, tiểu 
bang và địa phương như được liệt kê ở bên phải, mà đã 
được nộp hoặc sẽ nộp theo quy định của từng cơ quan.

Các tuyến tiềm năng.
Eversource đã nhận dạng nhiều phương án thay thế tiềm năng để định vị 
đường ống giữa Longmeadow POD và Trạm Bliss Street và đã thực hiện phân 
tích chọn lựa tuyến để đánh giá các phương án này. Phân tích này dựa trên sự 
cân nhắc về cân bằng tiền lệ theo luật định rộng rãi về độ tin cậy, những tác 
động đến môi trường và cộng đồng, và chi phí.
Phân tích chọn lựa tuyến của Eversource bao gồm phân tích chi tiết, định lượng 
về những cân nhắc môi trường thiên nhiên (chẳng hạn như đầm lầy, các loài có 
nguy cơ, phát quang cây cối) và điều kiện môi trường của con người (như giao 
thông, sử dụng đất và những tác động cộng đồng khác).
Công Ty đã liên hệ các quan chức địa phương, các bên liên quan và các chủ sở 
hữu tài sản và doanh nghiệp kế cận để có phản hồi về các tuyến đang được cân 
nhắc. Công ty đã tích hợp phản hồi đó vào nghiên cứu định tuyến của mình, là 
một phần của tài liệu được nộp cho Ban Định Vị Cơ Sở Năng Lượng (EFSB) và các 
cơ quan luật định khác.

Lợi ích cho khách hàng và cộng đồng. 

Dự Án được thiết kế để cập nhật và gia cố hệ thống khí 
đốt trọng yếu ở Vùng Đô Thị Springfield nhằm bảo vệ 
chống ngưng dịch vụ cho khách hàng vào những đợt 
lạnh nhất trong năm.

Với một đường ống dẫn mới, khả năng bị gián đoạn dịch 
vụ khí đốt đối với khách hàng bị giảm bớt nhiều trong 
các đợt bảo trì hoặc gián đoạn bất ngờ đối với đường dây 
cung ứng duy nhất này.
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Những sự chấp thuận bắt buộc:
• Ban Định Vị Cơ Sở Năng Lượng
• Giấy Phép Mở Đường Địa Phương
• Giấy Phép Xây Dựng (cho Trạm Đo POD)
•  Đạo Luật Bảo Vệ Đầm Lầy Massachusetts và các quy 

định thị trấn địa phương
• Giấy Phép Hệ Thống Loại Bỏ Chất Thải Ô Nhiễm Quốc Gia
•  Chứng Chỉ Đạo Luật Chính Sách Môi Trường 

Massachusetts (MEPA), Văn Phòng Điều Hành Các Sự Vụ 
Môi Trường và Năng Lượng

  •  Giấy Phép Tiếp Cận Xa Lộ của Sở Vận Tải Massachusetts
•  Miễn Trừ Phân Vùng của Sở Tiện Ích Công Cộng 

Massachusetts

Làm sao tôi có thể lấy thêm thông tin? Gọi chúng tôi ở số 1-800-793-2202, hoặc email địa chỉ:  
ProjectInfo@eversource. hoặc vào trang www.eversource.com/wma-gas-reliability

Hình họa thể hiện Điểm Chuyển Giao 
Longmeadow được đề xuất.  

Thiết kế cuối cùng sẽ được xác định.

31/8/2022

Trạm Điều Độ 
Eversource  Bliss 
Street  Hiện Có

Trạm POD 
Eversource 
Longmeadow 
được đề xuất

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


