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Εργασίες στη Βόρεια Πύλη, Footscray

Σε εξέλιξη οι εργασίες του Έργου της
Σήραγγας West Gate
Το Έργο της Σήραγγας West Gate θα προσφέρει μια ζωτική εναλλακτική λύση στη Γέφυρα West
Gate, ταχύτερες και ασφαλέστερες διαδρομές και αφαίρεση χιλιάδων φορτηγών από δρόμους
κατοικημένων περιοχών στο inner west.
Οι κατασκευές άρχισαν τον Ιανουάριο και οι εργασίες θα επιταχύνονται κατά μήκος του διαδρόμου τους
προσεχείς μήνες.

Ετοιμασία των Μηχανημάτων Διάνοιξης Σηράγγων
Έχουν αρχίσει τώρα οι εργασίας σε μία από τις
μεγαλύτερες και κρισιμότερες τοποθεσίες του Έργου
Σήραγγας West Gate, στη Βόρεια Πύλη της Whitehall
Street στο Footscray.
Οι εκσκαφείς και οι γκρέιντερ εργάζονται για να
καθαρίσουν και να ισοπεδώσουν το έδαφος έτσι ώστε
τα πληρώματα να ξεκινήσουν να σκάβουν μια τρύπα
μήκους 22 μέτρων για να κατεβάσουν τα δύο τεράστια
Μηχανήματα Διάνοιξης Σηράγγων του έργου.

Έχει δημιουργηθεί ένας γειτονικός χώρος εργασίας στη
γωνία των Whitehall Street και Somerville Road και οι
δύο χώροι θα συνδεθούν με ανυψωμένο, καλυμμένο
ιμάντα μεταφοράς πάνω από το Somerville Road, για τη
μεταφορά χώματος και βράχων.

Μεταφορά του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού North Yarra
Πριν αρχίσει η διάνοιξη της σήραγγας, πρέπει
να εκτρέψουμε ένα τμήμα του Κεντρικού
Αποχετευτικού Δικτύου North Yarra, που περνάει
κάτω από το κέντρο της Whitehall Street στο
Footscray/Yarraville - ακριβώς πάνω στη διαδρομή
των νέων σηράγγων.
Τα έργα εκτροπής θα διαρκέσουν έως και 12 μήνες
και θα περιλαμβάνουν εκσκαφές, σωρούς χωμάτων,
διάνοιξη και αλλαγές στην κυκλοφορία.

Αλλαγές στην κυκλοφορία
στη Whitehall Street
Η κυκλοφορία προς τη βόρεια κατεύθυνση κατά
μήκος της Whitehall Street θα εκτραπεί για περίπου
12 μήνες από τον Απρίλιο του 2018, ώστε να
καταστεί δυνατή η διεξαγωγή των κύριων έργων στο
Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό North Yarra.
Για περισσότερες πληροφορίες και το χάρτη
της διαδρομής παράκαμψης, ανατρέξτε στο
westgatetunnelproject.vic.gov.au
Η μετεγκατάσταση του Κύριου Αποχετευτικού Αγωγού South Yarra για το Έργο της Σήραγγας
Μετρό

Αρχίζει ο μετασχηματισμός του Αυτοκινητοδρόμου West Gate
Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τη διαπλάτυνση του Αυτοκινητοδρόμου West Gate σε 12 λωρίδες
μεταξύ της Williamstown Road και του Περιφερειακού M80 για να βελτιωθεί η ροή της κυκλοφορίας και
να δημιουργηθεί χώρος για τις δύο πύλες της Σήραγγας West Gate.
Έχουν αρχίσει οι εργασίες διαπλάτυνσης στην περιοχή της
Williamstown Road και τα πληρώματα θα μετακινούνται
σταδιακά δυτικά προς τον Περιφερειακό M80 μεταξύ του
2018 και του 2022.

Για πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στις συνθήκες
κυκλοφορίας και τα επερχόμενα κλεισίματα λωρίδων
κυκλοφορίας και λωρίδων εισόδου/εξόδου, ανατρέξτε στο
westgatetunnelproject.vic.gov.au

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα είναι ανοιχτές όλες οι
λωρίδες κυκλοφορίας κατά τις περιόδους αιχμής.

Εργάτες τοποθετούν φράγματα κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο.

Κατασκευή μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων

Μέρος κεφαλής κοπής TBM για τη Σήραγγα West Gate που κατασκευάζεται στη Γερμανία.

Τα μεγαλύτερα Μηχανήματα Διάνοιξης Σηράγγων
(TBM) στο νότιο ημισφαίριο κατευθύνονται προς
τα δυτικά!
Τον Ιανουάριο παραγγείλαμε τα δύο τεράστια μηχανήματα
που θα κατασκευάσουν τη Σήραγγα West Gate.
Κάθε ΤΒΜ θα έχει διάμετρο 15,6 μέτρα - τόσο ψηλό
όσο ένα πενταόροφο κτήριο- και θα έχει μήκος 90
μέτρα. Θα ζυγίζουν περίπου 4.000 τόνους το καθένα,

κατασκευάζονται ειδικά για να ταιριάζουν στις τοπικές
συνθήκες εδάφους στο inner west της Μελβούρνης.
Μόλις τοποθετηθούν, τα TBM θα λειτουργούν 24 ώρες την
ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, για να κατασκευάσουν
πάνω από έξι χιλιόμετρα σήραγγας μεταξύ του ποταμού
Maribyrnong και του Αυτοκινητοδρόμου West Gate.

Χρονοδιάγραμμα έργου
2018

2019

2020

2021

2022

Τοποθέτηση δομικών υλικών κατά
μήκος του διαδρόμου του έργου
Μεταφορά του Κεντρικού
Αποχετευτικό Αγωγού North Yarra
Δημιουργία νέων
ηχοπετασμάτων κατά μήκος του
Αυτοκινητοδρόμου West Gate
Κατασκευή των πυλών της
σήραγγας
Κατασκευή των γεφυρών του
ποταμού Maribyrnong
Έργα διαπλάτυνσης
Αυτοκινητοδρόμου West Gate
Αλλαγές στις γραμμές
ηλεκτροδότησης
υψηλής τάσης
Κατασκευή ποδηλατοδρόμου 2,5
χλμ
Κατασκευή του υπερυψωμένου
δρόμου και συνδέσεις με το
CityLink, το λιμάνι και την πόλη
Κατασκευή των λωρίδων εξόδου/
εισόδου στη Hyde Street
Τα μηχανήματα εξόρυξης
διανοίγουν σήραγγες
Εργασίες αναβάθμισης του Trail
Federation
Οι σήραγγες ανοίγουν το 2022
με νέες απαγορεύσεις στη
κυκλοφορία φορτηγών

Τρέχουσα επισκόπηση εργασιών της Σήραγγας West Gate

Εκτός των κατοικημένων δρόμων τα φορτηγά
Όταν ολοκληρωθεί η Σήραγγα West Gate θα παρέχει άμεση σύνδεση
με το λιμάνι, ώστε να μην χρειάζεται τα φορτηγά να χρησιμοποιούν
δρόμους κατοικημένων περιοχών στα προάστια.
Με την κατασκευή διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων για τα φορτηγά, θα
τους απαγορευτεί η χρήση των Francis Street, Somerville Road, Moore
Street και Buckley Street βόρεια του Αυτοκινητόδρομου West Gate. Θα
απαγορευθεί επίσης η κυκλοφορία φορτηγών στις Hudson Street και
Blackshaws Road νότια του αυτοκινητόδρομου.

Κοινοτική ομάδα
διασύνδεσης
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
την Ομάδα Κοινοτικής
Διασύνδεσης του Έργου της
Σήραγγας West Gate (CLG) για
τη σημαντική συμβολή της
στο έργο κατά το σχεδιαστικό
στάδιο.
Διαμορφώνεται μια νέα δομή
της CLG για το κατασκευαστικό
στάδιο μέχρι το 2022, για να
ενημερώνεται η κοινότητα για
την πρόοδο και να παρέχει ένα
φόρουμ για σχόλια.

Κρατώντας την κοινότητα ενήμερη
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η ομάδα μας
παρευρέθηκε σε μια σειρά κοινοτικών εκδηλώσεων
και φεστιβάλ για να δώσει πληροφορίες για το έργο
της Σήραγγας West Gate και να απαντά σε ερωτήσεις
σχετικά με τα επερχόμενα κατασκευαστικά έργα.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Χάσατε μια από τις ενημερωτικές συναντήσεις μας χωρίς
κράτηση; Επικοινωνήστε οποτεδήποτε μέσω των
παρακάτω στοιχείων επικοινωνίας:

Ελέγχετε για την παρουσία της ομάδας μας σε επερχόμενες
εκδηλώσεις και ενημερωτικές συναντήσεις στην περιοχή
σας.

westgatetunnelproject.vic.gov.au

Τους επόμενους λίγους μήνες θα ανοίξουμε επίσης ένα
νέο κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών στη Somerville
Road, Footscray που θα αποτελεί ένα κεντρικό σημείο για
να μαθαίνετε πληροφορίες σχετικά με το έργο.

1800 105 105

westgatetunnelproject@wda.vic.gov.au

facebook.com/westgatetunnelproject
@westgatetunnel
West Gate Tunnel Project
GPO Box 4509
Melbourne Victoria 3001
Υπηρεσία διερμηνέων: 13 14 50
Εάν είστε κωφοί ή έχετε προβλήματα ακοής ή ομιλίας,
επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας
Αναμετάδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε το: www.relayservice.gov.au.

