Κατασκευή του Suburban Rail
Loop: Πρώτο Στάδιο
Το Suburban Rail Loop θα μεταμορφώσει το σύστημα μαζικής μεταφοράς της Βικτώριας
διασυνδέοντας τα προάστιά μας και κάνοντας τις μετακινήσεις ευκολότερες και πιο βολικές.
Το Πρώτο Στάδιο θα κατασκευαστεί ως μια δίδυμη σήραγγα,
μια αυτόνομη γραμμή που θα ενσωματωθεί πλήρως με το
υφιστάμενο δίκτυο μαζικής μεταφοράς με νέους υπόγειους
σταθμούς στο Cheltenham, Clayton, Monash, Glen Waverley,
Burwood και Box Hill.
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Το Suburban Rail Loop θα επιφέρει πραγματική
επανάσταση στο σύστημα μαζικής μεταφοράς της Βικτώριας
διασυνδέοντας κάθε κύρια σιδηροδρομική γραμμή από τη
γραμμή του Frankston έως τη γραμμή Werribee μέσω του
Αεροδρομίου Μελβούρνης και θα βελτιώσει την πρόσβαση
στη στέγαση, θέσεις εργασίας, σχολεία, πανεπιστήμια και
νοσοκομεία στα μεσαία προάστια της Μελβούρνης.
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Κατασκευή της νεότερης σιδηροδρομικής γραμμής μας
Το Suburban Rail Loop, που θα υλοποιηθεί σε αρκετές δεκαετίες, θα είναι η
μεγαλύτερη επένδυση σε υποδομή που έχει γίνει ποτέ στη Βικτώρια.
Το Πρώτο Στάδιο θα συνδέσει τις αναπτυσσόμενες περιοχές
υγείας, εκπαίδευσης, λιανικού εμπορίου και απασχόλησης
στα νοτιοανατολικά της Μελβούρνης μεταξύ Cheltenham και
Box Hill.

Το Suburban Rail Loop θα ενσωματωθεί πλήρως στο υφιστάμενο
σύστημα μαζικής μεταφοράς, επιτρέποντας στους επιβάτες να
μετεπιβιβάζονται εύκολα μεταξύ των δύο δικτύων διασυνδέοντας
τις μητροπολιτικές και περιφερειακές μας συγκοινωνίες.

—— Δίδυμη σήραγγα μήκους 26 χιλιομέτρων

Οι επιβάτες από την επαρχία δεν θα χρειάζεται να
μετακινούνται μέσω του εμπορικού κέντρου της πόλης για να
έχουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, καταστήματα λιανικού
εμπορίου, παγκόσμιας κλάσης πανεπιστήμια και εγκαταστάσεις
έρευνας και ιατρικές υπηρεσίες στα αναπτυσσόμενα μεσαία
προάστια.

—— Μια εγκατάσταση αμαξοστασίου και συντήρησης τραίνων
για τη στήριξη της νέας σιδηροδρομικής γραμμής
—— Υποστηρικτική υποδομή για τη λειτουργία των νέων
σηράγγων και σταθμών
—— Ένας αποκλειστικός στόλος αμαξοστοιχιών υψηλής
τεχνολογίας για να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο
κινείται η Μελβούρνη.

Με τα συχνά και εύχρηστα δρομολόγια οι επιβάτες δεν
χρειάζεται να περιμένουν στο σταθμό.
Η αρχή Suburban Rail Loop Authority συνεργάζεται με τον
βιομηχανικό κλάδο για να αξιοποιήσει την εμπειρία και την
παγκόσμιας κλάσης βέλτιστη πρακτική για να βελτιστοποιήσει
την προσέγγιση υλοποίησης του Suburban Rail Loop. Αυτό
θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της επενδυτικής πρότασης του
έργου και της στρατηγικής προμηθειών για το Πρώτο Στάδιο.

Κατασκευή των υπόγειων σταθμών
Κύριο μέλημα του σχεδιασμού των νέων υπόγειων σταθμών
στο Cheltenham, Clayton, Monash, Glen Waverley, Burwood
και Box Hill θα είναι η εξυπηρέτηση των επιβατών με εισόδους
σταθμών που θα παρέχουν βολικές και αποτελεσματικές
διασυνδέσεις μεταξύ των υφιστάμενων σταθμών και των
άλλων μέσων μεταφοράς.
Στο επίπεδο του δρόμου, κάθε νέος σταθμός θα έχει το δικό του
ξεχωριστό χαρακτήρα που θα αντικατοπτρίζει το περιβάλλον
και τα χαρακτηριστικά της γύρω περιοχής. Οι ανελκυστήρες
και οι κυλιόμενοι διάδρομοι θα μεταφέρουν τους επιβάτες στις
υπόγειες πλατφόρμες των σταθμών. Το ύψος των σταθμών θα
διατηρηθεί όσο το δυνατόν μικρότερο για να ελαχιστοποιηθεί ο
χρόνος μετάβασης των επιβατών από το επίπεδο του δρόμου
έως την πλατφόρμα.
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Εκσκαφή και εγκατάσταση μεταλλικών στηριγμάτων
Όπως υποδηλώνει το όνομα, η μέθοδος κατασκευής
από κάτω προς τα πάνω περιλαμβάνει τη χρήση
μηχανημάτων εκσκαφής για το άνοιγμα μιας μεγάλης
τάφρου ή ορθογώνια τρύπα στο έδαφος για τη βάση
του θαλάμου του σταθμού. Τοποθετούνται υπόγεια
τοιχώματα στήριξης πριν ξεκινήσει η εκσκαφή.

Κατασκευή υπόγειων δομών
Στήριγμα
First levelπρώτου
strut
επιπέδου

Το χώμα εκσκάπτεται επίπεδο ανά επίπεδο. Τα
στηρίγματα χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν τη δομή
μέχρι η εκσκαφή φτάσει το τελικό βάθος. Στη συνέχεια
κατασκευάζεται μια πλάκα από σκυρόδεμα στη βάση.
Οι εργασίες κινούνται προς τα πάνω, χρησιμοποιώντας
πάνελ από σκυρόδεμα για να σχηματίσουν τα διάφορα
επίπεδα και τις εσωτερικές δομές.

Πλάκαslab
βάσης
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Ο κάθε νέος σταθμός προτείνεται να κατασκευαστεί
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κατασκευής «από κάτω προς τα
πάνω». Η κατασκευή από κάτω προς τα πάνω περιλαμβάνει
την εκσκαφή μιας μεγάλης, ανοικτής τάφρου στο έδαφος για τη
βάση του θαλάμου του σταθμού.
Όταν η βάση του σταθμού εκσκαφτεί πλήρως, χρησιμοποιείται
μια λεπτομερής ακολουθία εργασιών, μηχανημάτων και
υποδομών για τη διαμόρφωση των διαφόρων επιπέδων και
εσωτερικών δομών. Η κατασκευή προχωράει σταδιακά προς
τα πάνω μέχρι να φτάσει στην επιφάνεια, όπου μπορούν
να κατασκευαστούν οι είσοδοι και οι άλλες επιφανειακές
υποδομές.
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Επίχωση και αποκατάσταση
Η διαδικασία συνεχίζεται προς τα πάνω έως ότου
ολοκληρωθεί η πλάκα οροφής. Αφού ολοκληρωθεί η
πλάκα οροφής, γίνεται επίχωση στο ανώτερο επίπεδο
των μεταλλικών στηριγμάτων πριν αφαιρεθεί το στήριγμα.
Αυτό ακολουθείται με την επίχωση του άνω τμήματος της
υπόγειας δομής και γίνεται αποκατάσταση της επιφάνειας.

Κατασκευή σιδηροδρομικών σηράγγων

Μηχανήματα Διάνοιξης Σηράγγων
(Tunnel boring machines - TBM)
Η σήραγγα θα
είναι περίπου
60 μέτρα
κάτω από το
έδαφος στο
βαθύτερο σημείο της, που
ισοδυναμεί με βάθος ενός
κτηρίου 16 ορόφων

Το Πρώτο Στάδιο του Suburban Rail Loop θα διαθέτει
δίδυμες σήραγγες μήκους 26 χιλιομέτρων, οι οποίες θα
ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις στην επιφάνεια του εδάφους.
Η διάνοιξη της σήραγγας θα γίνει με τη χρήση της τελευταίας
τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων ειδικά σχεδιασμένων
μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων ή μηχανήματα ολομέτωπης
κοπής (TBM). Οι σήραγγες για το Πρώτο Στάδιο του Suburban
Rail Loop θα είναι σε περίπου 60 μέτρα βάθος στο βαθύτερο
σημείο, που ισοδυναμεί με κτήριο 16 ορόφων.
Προτείνεται ότι τα εργοτάξια που θα ξεκινήσουν οι μηχανές
TBM θα βρίσκονται στα αμαξοστάσια στο Heatherton και στο
Monash και Burwood. Αυτοί οι χώροι είναι απαραίτητοι για την
στήριξη των εργασιών διάνοιξης των σηράγγων.

Υδραυλικοί γρύλοι σπρώχνουν το μηχάνημα
διάνοιξης σήραγγας προς τα εμπρός. Καθώς
κινείται προς τα εμπρός, τμήματα προ-χυτευμένου
σκυροδέματος τοποθετούνται σταδιακά. Αυτά τα
τμήματα από σκυρόδεμα ανυψώνονται στο κυκλικό
τοίχωμα της σήραγγας έτσι ώστε να σχηματίσουν
ένα δακτύλιο. Οι δακτύλιοι έχουν σχεδιαστεί για να
εφαρμόζουν μεταξύ τους ώστε να δημιουργήσουν μια
μόνιμη επένδυση.

Θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικά μηχανήματα και τεχνικές
εκσκαφής για την στήριξη των εργασιών διάνοιξης των
σηράγγων, με έμφαση στη διαχείριση των επιπτώσεων στους
κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής.
Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα γεωλογικών ερευνών βρίσκεται σε
εξέλιξη καθόλο το μήκος του Πρώτου Σταδίου. Οι πληροφορίες
που συλλέγονται από τις έρευνες αυτές χρησιμοποιούνται για
την κατανόηση των τοπικών εδαφολογικών συνθηκών και θα
κατευθύνουν τις μεθόδους κατασκευής.

Τα μηχανήματα TBM ελέγχονται από έναν χειριστή
και συντηρούνται από πλήρωμα έως και 20 ατόμων.
Το μηχάνημα θα συνεχίσει να σκάβει υπόγεια έως
ότου διαπεράσει το άλλο άκρο της σήραγγας όπου
και θα αποσυναρμολογηθεί. Αφού εγκατασταθεί
η επένδυση της σήραγγας, μπορεί να ξεκινήσει η
περίπλοκη εργασία εξοπλισμού της νέας σήραγγας
με δίκτυα κοινής ωφελείας, σιδηροδρομικές γραμμές
και άλλο εξοπλισμό.

60 μ.

Αυτά τα τεράστια μηχανήματα τα κατεβάζουν
τμηματικά μέσα στο φρεάτιο όπου τα
συναρμολογηθούν για να ξεκινήσουν. Ισχυρές
περιστρεφόμενες κοπτικές κεφαλές στο μπροστινό
μέρος σκάβουν μέσω του χώματος και βράχων για
τη δημιουργία της νέας σήραγγας. Το υλικό που
εκσκάπτεται είτε μεταφέρεται μέσω του μηχανήματος
με τη χρήση ενός μεταφορέα και μεταφέρεται στην
επιφάνεια του εδάφους ή αντλείται μέσω ενός
σωλήνα στην επιφάνεια για ασφαλή απόρριψη.

Κάθε μηχάνημα ΤΒΜ του Suburban Rail Loop:
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Σιδηροδρομικά συστήματα και υποστηρικτικές υποδομές
Το Suburban Rail Loop θα κατασκευαστεί ως αυτόνομη σιδηροδρομική γραμμή,
που σημαίνει ότι θα χρησιμοποιεί υπερσύγχρονα συστήματα από όλο τον κόσμο
χωρίς να χρειάζεται να μετασκευαστεί η τεχνολογία στο υφιστάμενο δίκτυο.
Τα σιδηροδρομικά συστήματα θα περιλαμβάνουν το
σχεδιασμό σηματοδότησης, συστήματα ελέγχου ισχύος
αμαξοστοιχίας και λειτουργικά συστήματα ελέγχου για τις νέες
αμαξοστοιχίες και αυτόνομη σιδηροδρομική γραμμή.
Η κλίμακα και το πεδίο εφαρμογής του Πρώτου Σταδίου του
Suburban Rail Loop σημαίνει ότι πρέπει να υποστηριχθεί
από έναν αριθμό εργοταξίων. Αυτά τα εργοτάξια προτείνεται
να βρίσκονται σε καθέναν από τους σταθμούς και σε άλλους
κατάλληλους χώρους κατά μήκος της ευθυγράμμισης και
μπορεί να απαιτούν τη χρήση τμημάτων δημόσιου χώρου.
Το Suburban Rail Loop Authority συνεχίζει να βελτιώνει την
κατασκευαστική προσέγγιση για να καθορίσει τον καλύτερο
τρόπο ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στους δημόσιους
χώρους.

Για το Πρώτο Στάδιο του Suburban Rail Loop θα χρειαστεί μια
σειρά υποστηρικτικών υποδομών, όπως:
—— Ένα φρεάτιο παρέμβασης και εξαερισμού για παροχή
αερισμού, πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και
σημείο εξόδου κινδύνου επιβατών προς την επιφάνεια από
τις σήραγγες. Αυτό το φρεάτιο θα βρίσκεται μεταξύ Glen
Waverley και Burwood
—— Ένα ειδικά κατασκευασμένο αμαξοστάσιο θα
χρησιμοποιείται για τη στάθμευση και για χώρο συντήρησης
αμαξοστοιχιών και ένα επιχειρησιακό κέντρο ελέγχου. Το
αμαξοστάσιο προτείνεται να βρίσκεται στο Heatherton (για
περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο
Αμαξοστάσιο του Πρώτου Σταδίου)
—— Υποσταθμοί για παροχή ηλεκτρισμού για τη λειτουργία των
τρένων και τη λειτουργία των σταθμών.

Διαχείριση της κατασκευής

Crossrail, Λονδίνο
Σε μόλις πάνω από τρία χρόνια, οκτώ τεράστια μηχανήματα
TBM έσκαψαν κάτω από την καρδιά του Λονδίνου για την
κατασκευή 42 χιλιομέτρων νέων σιδηροδρομικών σηράγγων
για το Crossrail. Παρόμοια με το Crossrail, το Suburban

Rail Loop θα έχει μηχανήματα διάνοιξης
σηράγγων ειδικά κατασκευασμένα που θα
σκάψουν 26 χιλιόμετρα δίδυμων σηράγγων για το Πρώτο
Στάδιο του έργου.

Για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να ξεκινήσουν τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα του
Πρώτου Σταδίου με τις λιγότερες διακοπές, θα εκτελεστούν διάφορες Προκαταρκτικές
Εργασίες κατά μήκος της ευθυγράμμισης από το 2022 όπως:

—— Αναβαθμίσεις ηλεκτροδότησης: τροποποίηση και
αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροδότησης και
εγκατάσταση νέας υπόγειας υποδομής ηλεκτρισμού
—— Δημιουργία εργοταξίου: προετοιμασία χώρων για κατασκευή,
συμπεριλαμβανομένου αφαίρεση και προστασία δένδρων,
δοκιμές βελτίωσης εδάφους, ισοπέδωση χώρου και δημιουργία
δομών στέγασης και περίφραξης εργοταξίου

Η κατασκευή του Πρώτου Σταδίου του Suburban Rail Loop
κάτω από τα πυκνοκατοικημένα νοτιοανατολικά προάστια
της Μελβούρνης παρουσιάζει μια σειρά μηχανολογικών και
κατασκευαστικών προκλήσεων, όπως:
—— Διάβαση μέσα από την υφιστάμενη υπόγεια υποδομή,
συμπεριλαμβανομένων θεμελίων κτιρίων, βαθιών υπογείων
και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας όπως ύδρευση, αέριο και
ηλεκτρικό ρεύμα
—— Διαχείριση πιθανών επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο και
οχήματα, πεζούς, ποδηλάτες και υφιστάμενα δρομολόγια
δημόσιων συγκοινωνιών

Προκαταρκτικές εργασίες

—— Εργασίες μετεγκατάστασης και προστασίας
υπηρεσιών κοινής ωφελείας: μετακίνηση ή/και
προστασία υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πάνω και
κάτω από το έδαφος, συμπεριλαμβανομένων γραμμών
ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, φυσικού αερίου, αποχέτευσης
και τηλεπικοινωνιών

Μέσα στη Σήραγγα του Μετρό

—— Διαχείριση διαταραχών για τους κατοίκους, εμπόρους και τις
επιχειρήσεις
—— Προστασία χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς, δημοτικών και
περιβαλλοντικών υποδομών

—— Διαχείριση της ασφαλούς απομάκρυνσης και απόρριψης
μεγάλων ποσοτήτων εκσκαμμένου υλικού
—— Διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους
κατοίκους και τους εργαζομένους μας.
Θα ληφθούν υπόψη μέτρα για την αποφυγή, τον μετριασμό
ή τη διαχείριση των τυχόν πιθανών δυσμενών επιπτώσεων
από το Πρώτο Στάδιο του Suburban Rail Loop. Αυτά τα μέτρα
θα αποτελέσουν μέρος των απαραίτητων περιβαλλοντικών
προστασιών, των θεσμικών εγκρίσεων και των θεμάτων
πρόσβασης και απαλλοτρίωσης γης για το έργο.
Πόλεις σε όλο τον κόσμο κατασκευάζουν υπόγεια
σιδηροδρομικά συστήματα σε πυκνοκατοικημένες αστικές
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας σήραγγας του
Μετρό της Μελβούρνης, που δείχνει ότι οι μηχανολογικές και
κατασκευαστικές προκλήσεις μπορούν να ξεπεραστούν με
προσεκτικό σχεδιασμό και έξυπνη κατασκευή, καθώς επίσης και
με αποδεδειγμένα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων.

—— Τροποποιήσεις δρόμων: μικρές αλλαγές σε δρόμους σε
επιλεγμένες τοποθεσίες για βελτίωση της πρόσβασης.
Πριν ξεκινήσουν τα έργα, θα ενημερώσουμε τους
κατοίκους και τις επιχειρήσεις σχετικά με τις εργασίες που
σχεδιάζονται στην περιοχή τους, τι να αναμένουν και πώς θα
διαχειριστούμε τις τυχόν διακοπές.
Θα ισχύουν αυστηρές απαιτήσεις για τη διαχείριση
των επιπτώσεων από τα έργα κατασκευής,
συμπεριλαμβανομένου του θορύβου, σκόνης και κραδασμών.

Εκφράστε τη γνώμη σας
Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας. Οι κάτοικοι και τα
ενδιαφερόμενα μέρη θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη
διαμόρφωση του Suburban Rail Loop.
Η Αρχή Suburban Rail Loop Authority δεσμεύεται να
διασφαλίσει ότι όλοι οι κάτοικοι έχουν πρόσβαση σε
πληροφορίες για το έργο και συμμετέχουν στο σχεδιασμό και
την ανάπτυξη του έργου.

Thompson-East Coast Line 1, Σιγκαπούρη

Σήραγγα Μετρό Μελβούρνης

Οι κάτοικοι στα βόρεια της Σιγκαπούρης ωφελούνται ήδη
από το πρώτο στάδιο της γραμμής Thompson-East Coast
Line (TEL). Όπως και το Suburban Rail Loop, η πλήρης
σήραγγα TEL μήκους 43 χιλιομέτρων θα κατασκευαστεί

Η Σήραγγα του Μετρό θα αποτελείται από δίδυμες
σιδηροδρομικές σήραγγες μήκους 9 χιλιομέτρων και πέντε
νέους υπόγειους σταθμούς μετρό για να αποδεσμεύσει
χώρο που τόσο είναι απαραίτητος στην κυκλική
σιδηροδρομική γραμμή στο κέντρο της πόλης (city loop)
ώστε να μετακινούνται περισσότερα και συχνότερα τραίνα

σταδιακά προσθέτοντας 31 σταθμούς στο
σιδηροδρομικό δίκτυο της Σιγκαπούρης για
να βελτιώσει τις διασυνδέσεις στα μέσα μεταφοράς και να
παράσχει εναλλακτικές λύσεις μετακινήσεων.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό το μεγαλεπήβολο
έργο μαζικής μεταφοράς και για τις τελευταίες ευκαιρίες
που έχετε για να εκφράσετε τη γνώμη σας επισκεφθείτε το
suburbanrailloop.vic.gov.au

σε όλη τη Μελβούρνη. Παρόμοια με το
Suburban Rail Loop, η Σήραγγα του Μετρό
χρησιμοποιεί μηχανήματα TBM για να σκάψουν βαθιά

κάτω από τη Μελβούρνη και κάτω από τον Ποταμό
Γιάρα.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

Ένα παράδειγμα που απεικονίζει την ιδέα ενός σταθμού του
Suburban Rail Loop πάνω από το έδαφος

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

Ένα παράδειγμα που απεικονίζει μια πλατφόρμα σταθμού του
Suburban Rail Loop

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Suburban
Rail Loop:
suburbanrailloop.vic.gov.au
1800 105 105 (24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την
εβδομάδα)
Suburban Rail Loop Authority
PO Box 4509, Melbourne, VIC 3001

Υπηρεσία Διερμηνέων (03) 9209 0147
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.
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Περισσότερες πληροφορίες

