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Έτοιμο να ξεκινήσει
Ως μέρος του Έργου της
Σήραγγας West Gate
κατασκευάζουμε έναν
υπερυψωμένο δρόμο πάνω
από το Footscray Road που
θα συνδέει τη Σήραγγα
West Gate με το λιμάνι, το
CityLink, το Dynon Road και
το Wurundjeri Way.
Θα κατασκευαστεί με τη χρήση μιας
γερανογέφυρας τοποθέτησης αρμών,
ένα ειδικό μηχάνημα κατασκευής
υπερυψωμένου δρόμου που θα
κατασκευάσει τα 2,5 χιλιόμετρα του
υπερυψωμένου δρόμου.
Βρισκόμαστε στη διαδικασία κατασκευής
της γερανογέφυρας στη μέση του
Footscray Road, ύψους 12 μέτρων,

πλάτους 12 μέτρων, μήκους 114 μέτρων
που θα ζυγίζει πάνω από 1000 τόνους μετά
τη συναρμολόγηση.
Αποτελείται από δύο χαλύβδινους δοκούς
τοποθετημένους παράλληλα πάνω
από πυλώνες στήριξης που μετακινούν
τους δοκούς προς τα εμπρός καθώς η
γερανογέφυρα θα ανασηκώνει και θα
συνδέει τα τμήματα του υπερυψωμένου
δρόμου.
Το μηχάνημα θα ξεκινήσει από την πλευρά
του κέντρου της πόλης του Footscray Road
και θα μετακινείται προς τα δυτικά για
να κατασκευαστεί πρώτα ο εξερχόμενος
υπερυψωμένος δρόμος. Μετά θα αλλάξει
κατεύθυνση και θα επιστρέψει ανατολικά
προς το κέντρο. Αυτό θα πάρει περίπου
δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί.
Είναι αρκετά στερεό ώστε να λειτουργεί
με ασφάλεια δίπλα στην κυκλοφορία,
πράγμα που σημαίνει ότι οι οδηγοί και οι
ποδηλάτες θα μπορούν να κινούνται κατά
μήκος του Footscray Road.
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εβδομάδες για τη μεταφορά
της γερανογέφυρας στη
Μελβούρνη από την Ιταλία
με πλοίο
εμπορευματοκιβώτια
χρειάζονται για τη μεταφορά
της γερανογέφυρας
προκατασκευασμένα τμήματα από
σκυρόδεμα θα αποτελέσουν τον
υπερυψωμένο δρόμο
πυλώνες και 90 διανύσματα για
τη στήριξη του υπερυψωμένου
δρόμου

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

westgatetunnelproject.vic.gov.au

Με τη συνεργασία των

Εξουσιοδοτήθηκε και δημοσιεύθηκε από την Κυβέρνηση Βικτώριας 1 Treasury Place, Melbourne

ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Με τις θερινές εργασίες στο οδικό δίκτυο της
Μελβούρνης θα υλοποιηθούν σημαντικές
αναβαθμίσεις υποδομών στα δυτικά προάστια της
Μελβούρνης.

Με έναρξη στις αρχές Ιανουαρίου 2020 έως τα μέσα Φεβρουαρίου
του 2020, οι ράμπες στην εξωτερική κατεύθυνση θα είναι κλειστές
μεταξύ Geelong Road και Princes Freeway, οι ράμπες εσωτερικής
κατεύθυνσης στο Western Ring Road και West Gate Freeway και οι
ράμπες εξόδου και εισόδου της εσωτερικής κατεύθυνσης στο
Millers Road.

Επωφελούμαστε από την περίοδο με τη λιγότερη κίνηση στους
δρόμους της Μελβούρνης για να εκτελέσουμε ζωτικά έργα.

Θα υπάρχουν παρακάμψεις και αναμένονται κάποιες
καθυστερήσεις και συνιστούμε στους οδηγούς να
προγραμματίσουν και να αφήνουν περισσότερο χρόνο για τις
μετακινήσεις τους.

Οι οδηγοί στην περιοχή μπορούν να αναμένουν οδικά έργα σε
ολόκληρη τη δυτική περιοχή με συνεχιζόμενα έργα που έχουν
προγραμματιστεί στο πλαίσιο του Έργου για τη Σήραγγα West
Gate, Αναβάθμιση των Δυτικών Δρόμων και συντήρηση στη
Γέφυρα West Gate.
Οι εργασίες για το Έργο της Σήραγγας West Gate θα
περιλαμβάνουν κατεδάφιση και μετακίνηση των πυλώνων
γεφυρών στον κόμβο M80 ώστε να δημιουργηθεί χώρος για
τις επιπλέον λωρίδες στον Αυτοκινητόδρομο West Gate και να
κατασκευαστούν νέες μόνιμες ράμπες εισόδου και εξόδου στο
Grieve Parade και Millers Road.

Εάν θα ταξιδέψετε γύρω από την πολιτεία κατά την
περίοδο των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς,
επισκεφθείτε το bigbuild.vic.gov.au για να σχεδιάσετε εκ
των προτέρων το ταξίδι σας

Προσοχή!
Προγραμματίζονται επίσης εργασίες
για τα έργα Σήραγγας του Μετρό και
Αφαίρεσης Ανισόπεδων Διαβάσεων.
Επισκεφθείτε το bigbuild.vic.gov.au για
πληροφορίες σχετικά με τις διακοπές
στα δρομολόγια των δημόσιων
συγκοινωνιών.
Σχεδιάστε εκ των προτέρων κατά
τη διάρκεια των οδικών έργων

Εργασίες διαπλάτυνσης του Αυτοκινητόδρομου West Gate

Επενδύουμε στα δυτικά
προάστια
Ξεκίνησε τώρα η υποβολή αιτήσεων για συνεργασίες
στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάπλασης Γειτονιών West
Gate ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων.
Το Ταμείο είναι ένα πρόγραμμα κονδυλίων και συνεργασιών για τις
κοινότητες που βρίσκονται στις περιοχές τοπικής αυτοδιοίκησης
Maribyrnong και Hobsons Bay, και έχουν σχεδιαστεί για να στηρίξουν
αυτά τα κεντρικά δυτικά προάστια δίνοντας προτεραιότητα σε
εκείνα που επηρεάζονται περισσότερο από τα κατασκευαστικά έργα
διασφαλίζοντας ότι τα οφέλη από το έργο για την τοπική κοινωνία θα
ξεκινήσουν από τώρα.
Και οι δύο παροχές για τα κονδύλια και τις συνεργασίες θα δοθούν για
τη χρηματοδότηση κοινοτικών πρωτοβουλιών - μεγάλων και μικρών.
Θα διατίθενται κονδύλια ύψους μέχρι 100.000 δολαρίων για
κοινοτικές ομάδες και οργανισμούς για εφάπαξ προγράμματα τα
οποία συνενώνουν τις κοινότητες, για προσωρινές εγκαταστάσεις
ή εκδηλώσεις ή βελτιώσεις σε κοινοτικές, αθλητικές και
ψυχαγωγικές ή περιβαλλοντικές εγκαταστάσεις.
Οι παροχές για τις συνεργασίες θα δοθούν για την από κοινού
χρηματοδότηση μεγαλύτερων έργων που θα αποφέρουν
μακροχρόνιο όφελος στην κοινότητα.
Θα εξεταστούν έργα συνεργασίας αξίας άνω των 100.000
δολαρίων - ενθαρρύνονται οι συγχρηματοδοτούμενες
πρωτοβουλίες.
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να υποβάλετε αίτηση για
συνεργατικά έργα, επισκεφθείτε το westgatetunnelproject.vic.gov.au/
fundingfund
Η παροχή των κονδυλίων θα ξεκινήσει στις αρχές 2020.

Ζητήστε χρηματοδότηση
για το κοινοτικό σας έργο

Οδηγείτε με προσοχή κατά την
περίοδο των εορτών
Η διεύθυνση του Έργου της Σήραγγας West Gate
θα ήθελε να σας ευχηθεί καλές και ασφαλείς
γιορτές. Να οδηγείτε με προσοχή κατά την θερινή
περίοδο και μη ξεχνάτε να αφήνετε περισσότερο
χρόνο για τις μετακινήσεις σας.
Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας καθόλη τη
διάρκεια του χρόνου καθώς εργαζόμαστε για να
κατασκευάσουμε μια εναλλακτική λύση για την
West Gate Bridge.

Ψάχνετε να κάνετε κάτι κατά τη διάρκεια
των σχολικών διακοπών;
Ελάτε να επισκεφθείτε το Κέντρο Πληροφοριών
και κάντε μια εικονική ποδηλασία στο νέο
μας ποδηλατοδρόμιο (veloway) μήκους 2,5
χιλιομέτρων ή δείτε το διαδραστικό τρισδιάστατο
μοντέλο του έργου.
Για τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου
Πληροφοριών τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος
επισκεφθείτε το westgatetunnelproject.vic.gov.au/
contact/information-centre

Το Κινητό μας Όχημα Πληροφοριών και η ομάδα του έργου μιλάνε στους κατοίκους

2019 – Η χρονιά σε ανασκόπηση
Αυτοκινητόδρομος West Gate

Σήραγγες

Λιμάνι προς το Κέντρο

•• Μετακίνηση εγκαταστάσεων κοινής
ωφέλειας για να είναι έτοιμα για τη
διαπλάτυνση του αυτοκινητόδρομου

•• Ολοκληρώθηκε η εκτροπή 600 μέτρων του
Κεντρικού Αποχετευτικού Δικτύου North
Yarra και άνοιξε εκ νέου η Whitehall Street
μετά από ένα χρόνο κλεισίματος

•• Μετακινήσαμε το υπάρχον μονοπάτι
πεζών και ποδηλατών και μετατοπίσαμε
την κυκλοφορία για να κατασκευάσουμε
το εργοτάξιο κάτω από την κεντρική
λωρίδα του Footscray Road

•• Αντικατάσταση μερικών παλιών πύργων
220kV με νέες μονόστηλες κολώνες
•• Έναρξη εγκατάστασης νέων ηχοφραγμάτων
•• Άρχισε την κατασκευή των νέων γεφυρών
πεζών στις οδούς Rosala Avenue και Muir
Street
•• Κατασκευάστηκαν νέοι τοίχοι αντιστήριξης
στην οδό Millers Road

•• Αφίχθησαν οι μηχανές διάνοιξης σηράγγων
Bella και Vida
•• Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του χώρου
εκκίνησης των μηχανών Bella και Vida
•• Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του μεγάλου
υπόστεγου που θα αποθηκεύονται οι
βράχοι και το χώμα από την διάνοιξη των
σηράγγων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
info@wgta.vic.gov.au
1800 105 105
Κέντρο Πληροφοριών για το Έργο της Σήραγγας
West Gate
Γωνία των οδών Somerville Rd και Whitehall St
Yarraville VIC 3013

•• Ξεκίνησε η πασσαλόπηξη στο Footscray
Road και στο Maribyrnong River για την
κατασκευή της γέφυρας που θα συνδέει τη
Σήραγγα West Gate με το λιμάνι, το κέντρο
και το CityLink
•• Αφίχθη η γερανογέφυρα κατασκευής του
υπερυψωμένου δρόμου και ξεκίνησε να
συναρμολογείται επί τόπου

Μεταφραστική υπηρεσία – Για άλλες γλώσσες
εκτός της αγγλικής καλέστε το 13 14 50.

Follow us on social media

Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε αυτές τις
πληροφορίες σε προσβάσιμη μορφή.
Εάν χρειάζεστε βοήθεια λόγω διαταραχής στην ακοή ή
ομιλία, επισκεφθείτε το relayservice.gov.au

