Αλλάζουμε τον τρόπο που ο
κόσμος ζει και μετακινείται στη
Μελβούρνη και στη Βικτώρια
Το Suburban Rail Loop θα μεταμορφώσει το σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών της Βικτώριας
που συνδέει τα προάστιά μας και θα δημιουργήσει ευκαιρίες σε υπέροχα μέρη και
χορηγήθηκαν 2,2 δις δολάρια για την έναρξη του έργου.
Το Suburban Rail Loop μήκους 90 χιλιομέτρων θα συνδέει κάθε κύρια
σιδηροδρομική γραμμή από τη γραμμή του Frankston έως τη
γραμμή Werribee, μέσω του αεροδρομίου, προσφέροντας καλύτερη
διασύνδεση των κατοίκων της Βικτώριας με θέσεις εργασίας,
καταστήματα, εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας και αναμεταξύ τους.
Θα μετριάσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και θα απομακρύνει την
πίεση από το υπάρχον συγκοινωνιακό δίκτυο Το έργο θα δημιουργήσει
μια μεγάλη δεξαμενή εργασιών και κατασκευαστικών δραστηριοτήτων
δημιουργώντας μέχρι 20.000 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της
κατασκευής.
Εκτός από την παροχή σημαντικών πλεονεκτημάτων στις μεταφορές,
το Suburban Rail Loop μας δίνει την ευκαιρία να σχεδιάσουμε τις
υπηρεσίες, τις διευκολύνσεις και τις υποδομές που θα χρειαστούμε
εκτός του εμπορικού κέντρου της Μελβούρνης (CBD) για τις
μελλοντικές γενιές.

Πρώτο Στάδιο: Cheltenham
προς Box Hill
Στο Πρώτο Στάδιο θα συνδέσουμε τις αναπτυσσόμενες περιοχές υγείας,
εκπαίδευσης, λιανικού εμπορίου και απασχόλησης στα νοτιοανατολικά
προάστια της Μελβούρνης μεταξύ Cheltenham και Box Hill.
Ο διάδρομος του Πρώτου Σταδίου μήκους 26 χιλιομέτρων θα
κατασκευαστεί ως δίδυμη σήραγγα, μια αυτόνομη γραμμή για να
ενσωματωθεί πλήρως με το υπάρχον δίκτυο δημόσιων μεταφορών.
Θα κατασκευαστούν νέοι υπόγειοι σταθμοί στο Cheltenham, Clayton,
Monash, Glen Waverley, Burwood και Box Hill.

Το Suburban Rail Loop θα υλοποιηθεί σταδιακά για αρκετές
δεκαετίες, με ένα Αρχικό και Προκαταρκτικό πακέτο Εργασιών που θα
ξεκινήσουν το 2022, υποκειμένων των εγκρίσεων. Αυτές οι εργασίες
θα δημιουργήσουν μέχρι 800 άμεσες αρχικές θέσεις εργασίας και θα
ανοίξουν το δρόμο για την πραγματοποίηση της κύριας κατασκευής.

Εικόνα της ιδέας του έργου

Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε από την Κυβέρνηση Βικτώριας, 1 Treasury Place, Μελβούρνη.

Τοποθεσίες των
σταθμών του Πρώτου
Σταδίου

Πρώτο στάδιο: Cheltenham προς Box Hill
Ενδεικτικοί υπόγειοι σταθμοί και ευθυγράμμιση

Οι εκτεταμένες εργασίες που αφορούν
τη χωροταξία και τον σχεδιασμό, οι
γεωτεχνικές έρευνες και οι μηχανολογικές
αξιολογήσεις, καθώς και οι διαβουλεύσεις
με τους ενδιαφερόμενους φορείς, έχουν
καθορίσει τις προτιμώμενες τοποθεσίες για
τους έξι νέους υπόγειους σταθμούς.
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Αυτές οι τοποθεσίες θα υποβληθούν
τώρα σε ένα συγκεντρωτικό γεωτεχνικό
πρόγραμμα γεώτρησης και σε περαιτέρω
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους
και τους κατοίκους για να επιβεβαιωθεί η
καταλληλότητά τους και να προσδιοριστεί
το ακριβές μέγεθος των υπόγειων
σταθμών και των εισόδων τους.
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Ο νέος σταθμός που θα βρίσκεται δίπλα
στο Πανεπιστήμιο Monash, θα παρέχει
σιδηροδρομική σύνδεση για πρώτη φορά
με το μεγαλύτερο κέντρο απασχόλησης
και καινοτομίας εκτός του CBD,
παρέχοντας ευκολότερη πρόσβαση σε
χιλιάδες φοιτητές και εργαζόμενους.
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Ένας σούπερ συγκοινωνιακός
κόμβος βόρεια του Carinish Road θα
παρέχει πρόσβαση σε ιατρικές και
υγειονομικές υπηρεσίες και οι επιβάτες
από την περιφερειακή Βικτώρια θα
μετεπιβιβάζονται στο Suburban Rail Loop.
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Ο νέος σταθμός στο Sir William Fry
Reserve θα συνδεθεί με τις υπάρχουσες
εγκαταστάσεις λιανικού εμπορίου και
φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένου του
Εμπορικού Κέντρου Southland.
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Glen Waverley
Ο νέος σταθμός δυτικά του Springvale
Road, θα βρίσκεται στο επίκεντρο
του κόμβου δραστηριοτήτων του
Glen Waverley και του υφιστάμενου
σιδηροδρομικού σταθμού και του
δικτύου λεωφορείων.

Moorabbin
Airport

BENDIGO

SEYMOUR

ECHUCA

SHEPPARTON
CRAIGIEBURN

SWAN HILL

MARYBOROUGH
ARARAT

Broadmeadows
Fawkner

Burwood

ALBURY

UPFIELD

Melbourne
Airport

MERNDA

SUNBURY

Reservoir

BALLARAT

Bundoora
Heidelberg
Doncaster

HURSTBRIDGE

LILYDALE

Box Hill
Sunshine
Werribee

SOUTHERN
CROSS

CBD

BELGRAVE

Burwood

GEELONG

BAIRNSDALE

WILLIAMSTOWN

Ο νέος σταθμός που θα βρίσκεται δίπλα
από το Πανεπιστήμιο Deakin και κοντά
στο Burwood Highway, θα διασυνδέσει
χιλιάδες φοιτητές και προσωπικό με το
σιδηροδρομικό δίκτυο, μειώνοντας την
κυκλοφοριακή συμφόρηση.
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Ο νέος σταθμός στο Box Hill θα βρίσκεται
στην καρδιά του κέντρου δραστηριοτήτων
παρέχοντας διασυνδέσεις με τον τωρινό
σιδηροδρομικό σταθμό, το εμπορικό
κέντρο και τις υγειονομικές και ιατρικές
εγκαταστάσεις.

Οφέλη του Suburban Rail Loop για ολόκληρη τη
Βικτώρια
Το μεγαλύτερο έργο υποδομής που πραγματοποιείται ποτέ
σε αυτήν την πολιτεία
Βελτίωση των μετακινήσεων
στη Μελβούρνη

Ανάπτυξη και διασύνδεση
περιοχών ανάπτυξης

Καθώς ο πληθυσμός της Μελβούρνης
συνεχίζει να αυξάνεται, το τρέχον
ακτινωτό σύστημα πρέπει να
εξελιχθεί. Το Suburban Rail Loop
θα αλλάξει τον τρόπο με τον
οποίο ζουν και μετακινούνται οι
άνθρωποι, μειώνοντας τη ζήτηση
στο υπάρχον συγκοινωνιακό δίκτυο
και μετατοπίζοντας περισσότερους
ανθρώπους από τα αυτοκίνητά τους.

Διασυνδέοντας τα μεσαία προάστια
της Μελβούρνης, το Suburban Rail
Loop σημαίνει ότι οι κάτοικοι της
Βικτώριας δεν θα χρειάζεται πλέον να
μετακινούνται μέσω του κέντρου της
Μελβούρνης για να έχουν πρόσβαση
σε κέντρα υγείας, εκπαίδευσης
και απασχόλησης. Βελτιώνοντας
τις διαπροαστιακές συγκοινωνίες
και αυξάνοντας την οικονομική
δραστηριότητα θα καθοδηγήσει
τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα
συγκεντρώσει νέες θέσεις εργασίας
στις περιοχές γύρω από τους σταθμούς.

Δημιουργία θέσεων εργασίας,
ανάπτυξη της οικονομίας μας
Δημιουργώντας μια μεγάλη δεξαμενή
θέσεων εργασίας για αρκετές
δεκαετίες, το Suburban Rail Loop
αναμένεται να δημιουργήσει έως
και 20.000 θέσεις εργασίας κατά τη
διάρκεια των έργων κατασκευής,
συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών
για μέχρι και 2000 μαθητευόμενους,
εκπαιδευόμενους και δοκίμους.
Μακροπρόθεσμα, το Suburban Rail
Loop θα δημιουργήσει και θα στηρίξει
επίσης περισσότερες θέσεις εργασίας
πιο κοντά στα μέρη που ζουν οι
άνθρωποι.

Διασυνδέσεις για την
περιφερειακή Βικτώρια
Τρεις σούπερ συγκοινωνιακοί κόμβοι
στο Clayton, Broadmeadows και
Sunshine θα διασυνδέουν τους
επιβάτες της περιφέρειας με το
Suburban Rail Loop. Αυτό σημαίνει
καλύτερη πρόσβαση για τους
κατοίκους της περιφερειακής Βικτώριας
στις παγκόσμιας κλάσης υπηρεσίες
παιδείας και υγείας, θέσεις εργασίας και
εμπορίου στα μεσαία προάστια.
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Προτεινόμενοι νέοι σταθμοί
Προτεινόμενοι νέοι σταθμοί μετεπιβίβασης
Υφιστάμενος σταθμός μετεπιβίβασης και
κέντρο εξυπηρέτησης επιβατών
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Σούπερ συγκοινωνιακός κόμβος
Για απεικονιστικούς σκοπούς, υπόκεινται σε περαιτέρω λεπτομερείς τεχνικές μελέτες και διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις με τους
ενδιαφερόμενους φορείς
και τους κατοίκους

Χρονοδιάγραμμα του
έργου
Οι τεχνικές, χωροταξικές και σχεδιαστικές
εργασίες έχουν προχωρήσει αρκετά και η
διαβούλευση με τους κατοίκους και τους
ενδιαφερόμενους φορείς βρίσκεται σε
εξέλιξη κατά μήκος του διαδρόμου του
Suburban Rail Loop.
Οι γεωτεχνικές γεωτρήσεις και οι
μηχανολογικές αξιολογήσεις που
επικεντρώνονται στις περιοχές
των τοποθεσιών των σταθμών του
Πρώτου Σταδίου θα βοηθήσουν να
επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά τους
και θα βελτιώσουν τα κρίσιμα στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους
των σταθμών και των εισόδων.

Αύγουστος 2018
Ανακοινώθηκε
το Έργο
Διαβούλευση
με ενδιαφερόμενους φορείς
και κατοίκους

2019

Εργασίες
χωροταξίας και
ανάπτυξης

2020
Διαδικασίες
έγκρισης

Αυτές οι επιτόπιες δραστηριότητες,
μαζί με τις εξειδικευμένες τεχνικές
αξιολογήσεις, βοηθούν στην υλοποίηση
των χωροταξικών και σχεδιαστικών
εργασιών και την προετοιμασία μιας
πλήρους Επενδυτικής Πρότασης.

Έρευνα αγοράς

Επενδυτική
πρόταση

Στόχος έναρξης
των εργασιών για
το Πρώτο Στάδιο

Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Suburban Rail Loop:

Προτεραιότητά μας είναι να
διαβουλευτούμε ευρέως με τους κατοίκους,
διασφαλίζοντας ότι οι κάτοικοι της
Βικτώριας ενημερώνονται για την εξέλιξη
του έργου και έχουν την ευκαιρία να
εκφράσουν τη γνώμη τους γι' αυτό το έργο
που θα μεταμορφώσει την πόλη και την
πολιτεία.
Η διαβούλευση, βραχυπρόθεσμα έως
μεσοπρόθεσμα, θα επικεντρωθεί σε
ψηφιακά και διαδικτυακά φόρουμ
σύμφωνα με τις οδηγίες για τη νόσο
COVID-19 .

2021

2022

Οι κάτοικοι και οι ενδιαφερόμενοι
φορείς μπορούν να διαδραματίσουν
ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του
µετασχηµατιστικού έργου για τις τρέχουσες
και τις μελλοντικές γενιές.

Για να μένετε ενημερωμένοι και να
συμμετέχετε σε ευκαιρίες διαβούλευσης
εγγραφείτε για ενημερώσεις σχετικά με το
έργο στο suburbanrailloop.vic.gov.au/
contact

Υπηρεσία Διερμηνέων (03) 9209 0147

suburbanrailloop.vic.gov.au
Suburban Rall Loop Authority
PO Box 4509, Melbourne, VIC 3001

Υπενθυμίζεται ότι αυτές οι πληροφορίες ίσχυαν κατά το χρόνο της
εκτύπωσης, ωστόσο μπορεί να συμβούν αλλαγές. Για τις τελευταίες
ενημερώσεις επισκεφθείτε το suburbanrailloop.vic.gov.au

621

1800 105 105 (24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα)

