Ιούλιος 2018

Σε εξέλιξη η διαπλάτυνση
του Αυτοκινητόδρομου
West Gate
Έχουν ήδη τοποθετηθεί πάνω από 800 οδικά εμπόδια
κυκλοφορίας μεταξύ του Περιφερειακού M80 και της
Williamstown Road, καθώς έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για
την πρόσθεση τεσσάρων επιπλέον λωρίδων και δύο νέων
πυλών σήραγγας στον αυτοκινητόδρομο.
Οι οδηγοί θα έχουν παρατηρήσει από τον Ιούνιο αυξημένη
κατασκευαστική δραστηριότητα πίσω από τα εμπόδια, με τους εργάτες
της σήραγγας West Gate να έχουν αρχίσει την εκσκαφή, να ισιώνουν το
έδαφος και να μετακινούν υπόγεια δίκτυα κοινής ωφελείας.
Θα κλείσουν προσωρινά λωρίδες και έξοδοι του αυτοκινητοδρόμου
ώστε οι εργάτες να μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια, καθώς επίσης
θα κλείσει ο αυτοκινητόδρομος ορισμένες νύχτες.
Για να προγραμματίσετε τη μετακίνησή σας, δείτε το
westgatetunnelproject.vic.gov.au/traveldisruptions

Σύντομα Δεδομένα
1.500

Το έργο απασχολεί ήδη
πάνω από 1.500 άτομα

1,35
εκατ.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί
πάνω από 1,35 εκατ.
εργατοώρες

800

Έχουν τοποθετεί πάνω
από 800 οδικά εμπόδια
κυκλοφορίας στον
Αυτοκινητόδρομο West Gate

500

Έχουν τοποθετεί πάνω από
500 υποστυλώματα στο
τοίχωμα αντιστήριξης της
βόρειας πύλης

Προετοιμασία για τη λειτουργία
του μηχανήματος διάτρησης
σηράγγων

Το Πανεπιστημιακό Πολυτεχνείο της
Βικτώριας συνεργάζεται με το Έργο
Σήραγγας West Gate

Είναι ήδη σε εξέλιξη κατασκευές στην
τοποθεσία της βόρειας πύλης στο Yarraville και
τα τοιχώματα αντιστήριξης κατασκευάζονται
τώρα για τη μελλοντική είσοδο της σήραγγας.

Ο ανάδοχος της κατασκευής του Έργου Σήραγγας West Gate, CPB
Contractors and John Holland Joint Venture, συνεργάζεται με το
Πανεπιστημιακό Πολυτεχνείο της Βικτώριας για να βοηθήσει στην
αυξημένη ζήτηση δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό κλάδο.

Γεωτρύπανα υποστύλωσης εισάγουν πάνω από 1.000
τσιμεντένιες και χαλύβδινες στήλες στο έδαφος και στις
δύο πλευρές της εισόδου της σήραγγας, προτού εκσκαφθεί
ο μεταξύ τους χώρος.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο
συνεργασίας, το Πανεπιστημιακό
Πολυτεχνείο της Βικτώριας
θα προσφέρει μαθήματα
οικοδομικών κατασκευών
επιπέδου Πιστοποιητικού II, III και
IV, προσφέροντας στους νέους
περισσότερες ευκαιρίες να μάθουν τις
δεξιότητες που απαιτούνται για την
κατασκευή έργων όπως η Σήραγγα
West Gate.

Η είσοδος θα έχει μήκος 330 μέτρα 40 μέτρα πλάτος και 22
μέτρα βάθος στο βαθύτερο σημείο. Τα δύο μηχανήματα
διάτρησης σηράγγων του έργου θα κατασκευαστούν και θα
τεθούν σε λειτουργία εδώ μετά την άφιξή τους στη Μελβούρνη
στις αρχές του επόμενου έτους.

Για να ικανοποιήσει τις πρόσθετες
ανάγκες κατάρτισης για το
Έργο Σήραγγας West Gate, το
Πανεπιστημιακό Πολυτεχνείο
της Βικτώριας άνοιξε πάλι την
πανεπιστημιούπολη Werribee East ως
Τεχνολογική Περιοχή με επίκεντρο τις
Οικοδομικές Κατασκευές.

Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στο έργο; westgatetunnelproject.vic.gov.au/jobs

Ξεκίνησε η Ομάδα Κοινοτικού Συνδέσμου της Σήραγγας West Gate
Έγινε η πρώτη συνάντηση των νέων Ομάδων Κοινοτικού Συνδέσμου [Community Liaison
Groups (CLG)] όπου τα νέα μέλη καλωσορίστηκαν και ενημερώθηκαν για το έργο.
Έχουν δημιουργηθεί δύο ομάδες μια Δυτική CLG και μια βόρεια CLG
με πάνω από 25 εκπροσώπους από
προάστια στα δυτικά, inner west, και
κοινοτικές ομάδες -διπλασιάζοντας
την εκπροσώπηση της κοινότητας
από το στάδιο του σχεδιασμού.

Οι ομάδες έχουν οικοδομήσει πάνω
στην επιτυχία της Ομάδας Κοινοτικού
Συνδέσμου κατά το στάδιο του
σχεδιασμού, όπου η συνηγορία
εκ μέρους της κοινότητας ήταν
καθοριστική.
Τα μέλη θα προσφέρουν σημαντικές
τοπικές απόψεις για το πώς
υλοποιείται το έργο, θα παρέχουν

ένα άμεσο δίαυλο επικοινωνίας
μεταξύ της κοινότητας και της
ομάδας έργου και θα μοιράζονται
τοπικές πληροφορίες.
Για να μάθετε περισσότερα και να
βρείτε πώς να έρθετε σε επαφή με το
τοπικό μέλος σας, επισκεφθείτε το
westgatetunnelproject.vic.gov.
au/clg

Το Πρόγραμμα εργασιών
Έναρξη
κατασκευής

Παρόν
Στάδιο

2018

2019
Έναρξη
διαπλάτυνσης του
Αυτοκ/μου West Gate

Εγκατάσταση του
εξοπλισμού των σηράγγων
και της τεχνολογίας
διαχείρισης του αυτοκ/μου

Έναρξη χρήσης
μηχανημάτων
διάτρησης σηράγγων

Έναρξη
κατασκευής
υπερυψωμένου
δρόμου

2020

2021

Λειτουργία
σήραγγας

Τέλος του

2022
Ολοκλήρωση
των πυλών της
σήραγγας

2022

Ολοκλήρωση των
αναβαθμίσεων για
ποδηλατιστές και των
ελεύθερων χώρων

Επερχόμενες
εργασίες
στην περιοχή
σας

Κλιμακώνονται οι
εργασίες διαπλάτυνσης
στον Αυτοκινητόδρομο
West Gate,
περιλαμβανόμενων της
αφαίρεσης υπερυψωμένων
κατασκευών, των κολόνων
φωτισμού του δρόμου
και της βλάστησης κατά
μήκος του διαδρόμου του
αυτοκινητοδρόμου.

Τα κτήρια της πρώην
Melbourne Market επί
της Footscray Road θα
κατεδαφιστούν για να
κατασκευαστεί εργοτάξιο.

Προσωπικό του Έργου Σήραγγας West Gate απολαμβάνει έναν καφέ στο Kindred Cafe

Υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων
Για να εξυπηρετηθεί το αυξανόμενο εργατικό δυναμικό του Έργου Σήραγγας West Gate,
που αναμένεται να κορυφωθεί στα 6.000 άτομα, το έργο ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία
που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαφημίζουν τα αγαθά και υπηρεσίες τους απευθείας
στους εργαζόμενους.
Ο Κατάλογος Έμποροι για το Εργατικό Δυναμικό ενθαρρύνει το προσωπικό του έργου να
ψωνίζει τοπικά, να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις κατά μήκος του διαδρόμου του έργου από
το Docklands έως το Laverton.
Ο κατάλογος θα εκτίθεται σε όλα τα γραφεία που εκτελούνται εργασίες του Έργου
Σήραγγας West Gate και θα είναι διαθέσιμος επίσης σε ηλεκτρονική έκδοση για τους
εργαζόμενους, έτσι ώστε να έχουν στα χέρια τους τα στοιχεία των επιχειρήσεων.
Προσκαλούνται οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να εγγραφούν το συντομότερο δυνατό
ώστε να εκμεταλλευτούν όσο γίνεται περισσότερο αυτή τη δωρεάν υπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να εγγραφούν με το να στείλουν email στο
traders@wgtp.com.au

Επικοινωνήστε μαζί μας
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το έργο; Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή
θα θέλατε να κάνετε σχόλια, παρακαλούμε επικοινωνήστε.
westgatetunnelproject.vic.gov.au
westgatetunnelproject@wda.vic.gov.au
1800 105 105

Η μετεγκατάσταση του
Κεντρικού Υπόνομου
της North Yarra επί
της Whitehall Street στο
Footscray/Yarraville θα
δημιουργήσει παρακάμψεις
της κυκλοφορίας στην
περιοχή για 12 μήνες.

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

