ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ WEST GATE
Εργασίες κατασκευής κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού
Τα οδικά έργα πρόκειται να εντατικοποιηθούν σε όλη τη Μελβούρνη αυτό
το καλοκαίρι, υλοποιώντας σημαντικές αναβαθμίσεις υποδομών στα δυτικά
προάστια της Μελβούρνης.
Εκμεταλλευόμαστε την τυπικά πιο ήσυχη
περίοδο στους δρόμους της Μελβούρνης για να
εκτελέσουμε σημαντικές εργασίες διαπλάτυνσης
του αυτοκινητόδρομου West Gate Freeway και
στον κόμβο M80.
Οι εργασίες στο Έργο της Σήραγγας
West Gate θα περιλαμβάνουν εργασίες
κατεδάφισης και ανοικοδόμησης τμημάτων της
πεζογέφυρας στο Grieve Parade και εργασίες
αναβάθμισης της γέφυρας στον κόμβο M80,
συμπεριλαμβανομένης της επανευθυγράμμισης
της ράμπας και της κατασκευής νέου
οδοστρώματος.
Ξεκινώντας από τις αρχές Ιανουαρίου 2021 έως
τα τέλη Μαρτίου, θα γίνουν σημαντικά κλεισίματα
του δρόμου κατά μήκος του West Gate Freeway
και περαιτέρω κλείσιμο ραμπών στον κόμβο
M80, Geelong Road και Princes Freeway. Το
Grieve Parade πάνω από το West Gate Freeway
θα κλείσει επίσης για μια εβδομάδα προτού
μειωθεί σε μια λωρίδα σε κάθε κατεύθυνση πάνω
από τον αυτοκινητόδρομο.

Οι οδηγοί που μετακινούνται μεταξύ Geelong και
Μελβούρνης πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση
του West Gate Freeway, καθώς θα υπάρχουν
καθυστερήσεις μέχρι και 60 λεπτών. Να αφήνετε
μεγάλο χρονικό περιθώριο για τις μετακινήσεις
σας και να ελέγχετε τις τελευταίες οδηγίες στην
ιστοσελίδα Big Build.
Οι οδηγοί θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν για το
κλείσιμο των λωρίδων κυκλοφορίας στη γέφυρα
West Gate Bridge μεταξύ Χριστουγέννων και
αρχών Ιανουαρίου για να εκτελεστούν οι ετήσιες
εργασίες συντήρησης.
Οι ζώνες των οδικών έργων είναι περιβάλλοντα
που αλλάζουν τακτικά, οπότε σας παρακαλούμε να
οδηγάτε με ασφάλεια γύρω από τα εργοτάξια για να
προστατέψετε τους εργαζόμενους, τον εαυτό σας,
τους επιβάτες σας και άλλους χρήστες του δρόμου.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΔΡΌΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΑΡΑΚΆΜΨΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΊΤΕ ΤΟ
bigbuild.vic.gov.au
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Προσεχές κλείσιμο
δρόμων
•

West Gate Freeway
Κλειστό μεταξύ M80 Ring Road &
Grieve Parade από την Τετάρτη
6 Ιανουαρίου έως τη Δευτέρα 11
Ιανουαρίου.

•

M80 Ring Road έως West Gate
Freeway (εισερχόμενη ράμπα
εισόδου) Κλειστή από τη Δευτέρα
6 Ιανουαρίου έως την Τρίτη 22
Φεβρουαρίου.

•

Princes Freeway έως Geelong
Road / ράμπες Geelong Road έως
Princes Freeway Κλειστές από τη
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου έως την
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου.

Εικόνα: Η γέφυρα στο Grieve Parade που θα
ανακατασκευαστεί εφέτος το καλοκαίρι.

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

Στοιχεία με μια ματιά – γερανογέφυρα

12Μ ΠΛ ΆΤΟΣ

2020: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Σας ευχαριστούμε για την υπομονή
σας το 2020 καθώς συνεχίσαμε τις
εργασίες κατασκευής του Έργου
της Σήραγγας West Gate.
Το 2020 ήταν μια χρονιά σαν καμία άλλη. Ενώ
υπήρχε λιγότερη κυκλοφορία στους κεντρικούς
δρόμους κατά τη διάρκεια των περιορισμών
για τον Κορονοϊό, τα συνεργεία συνέχισαν να
εργάζονται εντατικά για να πετύχουν μερικά
σημαντικά κατασκευαστικά ορόσημα.

•

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μιας
καινούργιας γέφυρας κατά μήκος της
Σιδηροδρομικής Γραμμής Newport για τη
διαπλάτυνση του αυτοκινητόδρομου.

•

Εγκαταστάθηκαν ηχοφράγματα σε
περισσότερα από 1,3 χιλιόμετρα μεταξύ
Newport Rail Bridge και Williamstown
Road.

ΒΆΡΟΣ 1200 ΤΌΝΟΙ

116Μ ΜΉΚΟΣ

Λιμάνι προς Κέντρο
•

Έγινε η συναρμολόγηση και ξεκίνησε
η λειτουργία της γερανογέφυρας στο
Footscray Road που θα κατασκευάσει
τον καινούργιο υπερυψωμένο δρόμο ο
οποίος θα συνδέει τη Σήραγγα West Gate
με το CityLink και το Εμπορικό Κέντρο της
Μελβούρνης.

•

Τοποθετήθηκαν προκατασκευασμένες
κολώνες σκυροδέματος στο Footscray
Road και κοντά στο CityLink.

•

Ολοκληρώθηκαν δραστηριότητες
θαλάσσιας υποστύλωσης και
τοποθετήθηκαν κολώνες σκυροδέματος
στον Ποταμό Maribyrnong.

ΎΨΟΣ ΜΈΧΡΙ 40Μ

Σήραγγες
Τοποθέτηση ηχοφραγμάτων κοντά στην
έξοδο του Williamstown Road.

West Gate Freeway
•

Κατασκευάστηκαν 10 χιλιόμετρα νέων
λωρίδων μεταξύ M80 και Williamstown
Road και μετατοπίστηκε η κυκλοφορία για
τη δημιουργία ενός καινούργιου εργοταξίου.

•

Τοποθετήθηκαν εξαρτήματα για το
οδόστρωμα, τον ανεμιστήρα εξαερισμού
και τα επίπεδα οροφής στη βόρεια πύλη.

•

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του
καταστρώματος οροφής και εκχύθηκαν
35003 σκυροδέματος επιτόπου στην
είσοδο της σήραγγας με κατεύθυνση
το κέντρο της πόλης στο West Gate
Freeway.

Benalla
•

Κατασκευάστηκαν χιλιάδες
προκατασκευασμένα προϊόντα
από σκυρόδεμα που απαιτούνται
για την κατασκευή της βασικής
υποδομής σε ολόκληρο το έργο,
συμπεριλαμβανομένων δοκών σχήματος
I, στηλών, τμημάτων σηράγγων,
εμποδίων και ηχοφραγμάτων.

Προσεχή έργα στην περιοχή σας
Δραστηριότητες υποστύλωσης και κατασκευής οδοστρώματος γύρω από τις
οδούς Hyde Street και Williamstown Road για την κατασκευή ραμπών
από το West Gate Freeway προς το Hyde Street.

•

Συνέχιση των εργασιών τοποθέτησης ηχοφραγμάτων

Οι καινούργιες πεζογέφυρες έχουν πλάτος
5,5 μέτρα ώστε οι πεζοί και οι ποδηλάτες
να μπορούν να μοιράζονται άνετα τον χώρο
και διαθέτουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά
ασφαλείας, όπως κλειστό κύκλωμα
τηλεόρασης, φωτισμό και υψηλότερα
κιγκλιδώματα.

Σήραγγες
•

Συνέχιση των εργασιών εκσκαφής και εγκατάστασης καταστρώματος
οροφής στην έξοδο της εξερχόμενης σήραγγας στο West Gate
Freeway.

Ανατολική περιοχή
•

Έναρξη της κατασκευής του υπερυψωμένου δρόμου κατά μήκος του
Footscray Road.

•

Συνέχιση των εργασιών τοποθέτησης στηλών σκυροδέματος κατά
μήκος του Footscray Road και στο χώρο της Παλιάς Ψαραγοράς
Μελβούρνης δίπλα από το CityLink για τη στήριξη του νέου
υπερυψωμένου δρόμου.

•

Έναρξη των εργασιών διαπλάτυνσης του δρόμου και κατασκευής
γεφυρών στο Wurundjeri Way.

•

Συνέχιση των εργασιών κατασκευής της νέας και βελτιωμένης
γέφυρας πεζών και ποδηλατών στο Dynon Road.

Δύο ολοκαίνουργιες
υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών
(πεζογέφυρες) άνοιξαν πρόσφατα
συνδέοντας τα προάστια Altona
North με το Brooklyn και Yarraville
με το Spotswood.
Οι νέες σύγχρονες κατασκευές
αντικατέστησαν τις πρώην σαραντάχρονες
κατασκευές για να παρέχουν έναν
ασφαλέστερο και καλύτερο τρόπο για τους
πεζούς και τους ποδηλάτες να διασχίσουν το
West Gate Freeway.

Δυτική περιοχή
•

Ασφαλέστερες διαβάσεις
του αυτοκινητόδρομου
για τους κατοίκους

Η γερανογέφυρα κατασκευής του υπερυψωμένου δρόμου ανυψώνει τμήματα
του δρόμου κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

Έχει επίσης βελτιωθεί η πρόσβαση για τα
άτομα που έχουν ανάγκες κινητικότητας
με τις γέφυρες να έχουν σκαλοπάτια και
προσβάσιμες ράμπες που είναι συμβατές
με το Νόμο κατά των Διακρίσεων Ατόμων
με Αναπηρία και στις δύο πλευρές του West
Gate Freeway.

Τοποθέτηση του καταστρώματος
οροφής στην έξοδο της
εξερχόμενης σήραγγας στο West
Gate Freeway.

Στο διάστημα που οι πεζογέφυρες ήταν
κλειστές, λειτουργούσε μια δωρεάν υπηρεσία
μεταφοράς με λεωφορείο ώστε οι κάτοικοι
της περιοχής μπορούσαν να διασχίσουν με
ασφάλεια τον αυτοκινητόδρομο.

Μέλη της Κοινοτικής Διαβουλευτικής Ομάδας του
Έργου της Σήραγγας West Gate χρησιμοποιούν
την καινούργια πεζογέφυρα που συνδέει το
Brooklyn με το Altona North.

Χάλασε το αυτοκίνητό σας στο
δρόμο; Έρχεται βοήθεια
Αν πρόκειται να ταξιδέψετε αυτή την πρωτοχρονιά και θα
χρησιμοποιήσετε το West Gate Freeway ή το CityLink, φυλάξτε
κάπου αυτόν τον κωδικό QR και τον αριθμό τηλεφώνου.
Το ξέρουμε ότι μπορεί να είναι πολύ εκνευριστικό να
χαλάσει το αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο, ειδικά μέσα
σε μια ζώνη εργοταξίου όπου δεν υπάρχουν πάντα λωρίδες
έκτακτης ανάγκης.
Γι' αυτό, αν χαλάσει το αυτοκίνητό σας στο West Gate
Freeway, μην ανησυχείτε. Διαβάστε τι μπορείτε να κάνετε:
1. Ανάψτε τα φώτα κινδύνου
2. Καλέστε το τμήμα αντιμετώπισης
περιστατικών στο 13 33 31
3. Παραμείνετε στο αυτοκίνητό σας
και περιμένετε. Το τμήμα
αντιμετώπισης περιστατικών της
εταιρείας Transurban έρχεται να σας
βγάλει από το δρόμο με ασφάλεια.

Σκανάρετε αυτό τον κωδικό
για να δείτε τις οδηγίες

Το όχημα αντιμετώπισης περιστατικών της Transurban θα σας βοηθήσει αν χαλάσει το
αυτοκίνητό σας.

Κάντε τη φωνή σας να εισακουστεί
συμμετέχοντας στην Κοινοτική Διαβουλευτική
Ομάδα του Έργου της Σήραγγας West Gate
Σας ενδιαφέρει πολύ να επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα
στην τοπική σας κοινότητα; Συμμετέχετε στην Κοινοτική
Διαβουλευτική Ομάδα του Έργου της Σήραγγας West Gate.
Υπάρχουν δύο κοινοτικές διαβουλευτικές ομάδες, μία στη δυτική περιοχή και μία στη
βόρεια, οι οποίες καλύπτουν θέματα που αφορούν το έργο στην περιοχή τους. Οι ομάδες
παρέχουν έναν τρόπο στους κατοίκους να ανταλλάσσουν πληροφορίες που αφορούν
την περιοχή τους και εμείς ενημερωνόμαστε για το πώς βλέπουν το έργο οι κάτοικοι, ενώ
επίσης ακούνε από πρώτο χέρι από την κατασκευαστική μας ομάδα για το τι συμβαίνει
και τι πρόκειται να συμβεί κατά τη διάρκεια των έργων κατασκευής. Οι δύο ομάδες
συναντιούνται κάθε δεύτερο μήνα που σημαίνει ότι τα μέλη παρευρίσκονται μόνο σε μια
συνάντηση κάθε δύο μήνες.
Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε και να γίνετε μέλος, στείλτε μας email στο
clg@wgta.vic.gov.au για να λάβετε μια φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Κολώνες για την στήριξη της δομής των νέων
γεφυρών κατά μήκος του ποταμού Maribyrnong.

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

Ακολουθήστε μας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης

Μεταφραστική υπηρεσία – Για άλλες
γλώσσες εκτός της αγγλικής, καλέστε το
13 14 50.
Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε αυτές τις
πληροφορίες σε προσβάσιμη μορφή.
Αν χρειάζεστε βοήθεια επειδή έχετε πρόβλημα
ακοής ή ομιλίας, επισκεφθείτε το relayservice.gov.au

