Suburban Rail Loop: Πρώτο Στάδιο
Ευθυγράμμιση σήραγγας και υποστηρικτική υποδομή
Το Πρώτο Στάδιο του Suburban Rail Loop θα συνδέσει τις αναπτυσσόμενες περιοχές
υγείας, εκπαίδευσης, λιανικού εμπορίου και απασχόλησης στα νοτιοανατολικά και
ανατολικά της Μελβούρνης μεταξύ Cheltenham και Box Hill.
Ο σιδηροδρομικός διάδρομος μήκους 26 χιλιομέτρων του
Πρώτου Σταδίου θα κατασκευαστεί ως δίδυμη σήραγγα
και αυτόνομη γραμμή για να ενσωματωθεί πλήρως με το
υφιστάμενο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών.
Οι τοποθεσίες των έξι νέων υπόγειων σταθμών
προσδιορίστηκαν να γίνουν στο Cheltenham, Clayton,
Monash, Glen Waverley, Burwood και Box Hill.
Στη νέα εγκατάσταση αμαξοστασίου, που θα βρίσκεται κοντά
στην αρχή της γραμμής στο Heatherton, θα σταθμεύουν
οι αμαξοστοιχίες και θα στεγάζει τις εγκαταστάσεις που
σχετίζονται με τη λειτουργία μιας υπερσύγχρονης και υψηλής
χωρητικότητας σιδηροδρόμου.
Μια εγκατάσταση παρέμβασης και εξαερισμού θα
κατασκευαστεί στο Mount Waverley. Η εγκατάσταση θα
παρέχει αερισμό με καθαρό αέρα στις σήραγγες και στις
εξόδους κινδύνου από τις σήραγγες.
Θα κατασκευάσουμε επίσης έναν υποσταθμό τροφοδοσίας
ηλεκτρισμού στο Burwood για την παροχή του απαραίτητου
ηλεκτρισμού κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής και
κατόπιν για τη λειτουργία των σηράγγων και των σταθμών.
Όλα αυτά θα επιτρέψουν να λειτουργεί ένας νέος στόλος
υψηλής τεχνολογίας επόμενης γενιάς ενεργειακά αποδοτικών
αμαξοστοιχιών κατά μήκος της γραμμής.

— Χαλάρωση της ζήτησης στο δίκτυο
μεταφορών και απομάκρυνση
περισσότερων ατόμων από τα
αυτοκίνητα και τους τοπικούς
δρόμους
— Ενσωμάτωση με δίκτυα πεζοπορίας,
ποδηλασίας, τρένων, λεωφορείων
και δρόμων για τη βελτίωση της
συνολικής αποτελεσματικότητας
και ευκολίας των δημόσιων
συγκοινωνιών της Μελβούρνης.

Ανακοινώθηκε το έργο

2019
—
—
—

Ξεκίνησαν οι χωροταξικές και
αναπτυξιακές εργασίες
Ξεκίνησαν οι έρευνες για τα εργοτάξια
Ξεκίνησε η διαβούλευση με τους
κατοίκους

2020—2021
—
—

—
—

Ξεκίνησε η συμμετοχή της αγοράς
Αναπτύχθηκε η Επιχειρηματική και
Επενδυτική Πρόταση
Επιβεβαιώθηκε η διαδικασία των
πολεοδομικών/χωροταξικών εγκρίσεων
Ξεκίνησε η διαδικασία σύναψης
δημόσιων συμβάσεων

2022

Ξεκίνησαν οι εργασίες για το Πρώτο Στάδιο*

* Υπόκειται στις σχετικές χωροταξικές, περιβαλλοντικές και
νομικές εγκρίσεις από την πολιτειακή και ομοσπονδιακή
κυβέρνηση.

Οφέλη του έργου
Μεταφορές

2018

Κοινότητα

— Ενεργοποίηση επενδύσεων
στα μεσαία προάστιά μας και
απελευθέρωση των δυνατοτήτων για
μελλοντικές κατοικίες, επιχειρήσεις
και γειτονιές
— Δημιουργία χιλιάδων θέσεων
εργασίας και βοήθεια για να
εκπαιδευτεί η επόμενη γενιά
ειδικευμένων εργαζομένων.

Περιφέρειες

— Βελτίωση των διασυνδέσεων με την
περιφερειακή Βικτώρια
— Παροχή ταχύτερων και
ευκολότερων μετακινήσεων
στις πανεπιστημιουπόλεις του
Monash και Deakin και στα μεγάλα
νοσοκομεία όπως το Monash,
Monash Children και Box Hill.

Εμβέλεια του έργου
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Προκαταρκτικές Εργασίες για το Suburban Rail Loop

Υπόγειος σταθμός

Σύνδεση ηλεκτρισμού

Εγκατάσταση αμαξοστασίου

Τροποποιήσεις σε μικρούς δρόμους
Εργασίες μετεγκατάστασης, εγκατάστασης και προστασίας
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
Εργασίες ισοπέδωσης και βελτίωσης εδάφους στα εργοτάξια

Συγκοινωνιακός υπερσταθμός
Υφιστάμενη
τρενογραμμή

Κανάλι

— Clayton
ένας νέος συγκοινωνιακός
υπερσταθμός που θα συνδέεται
με τη γραμμή Cranbourne/
Pakenham και την περιφερειακή
Βικτώρια

— Glen Waverley
ένας νέος σταθμός μετεπεβίβασης
που θα συνδέεται με τη γραμμή
Glen Waverley
— Burwood
ένας νέος αυτόνομος σταθμός του
Suburban Rail Loop κοντά στο
Πανεπιστήμιο Deakin

Υπόμνημα
Ευθυγράμμιση σήραγγας

— Cheltenham
ένας νέος σταθμός μετεπεβίβασης
που θα συνδέεται με τη γραμμή
Frankston

— Monash
ένας νέος αυτόνομος σταθμός του
Suburban Rail Loop κοντά στο
Πανεπιστήμιο Monash

CHELTENHAM

Μόνο για ενδεικτικό σκοπό.

To Πρώτο Στάδιο θα περιλαμβάνει
έξι νέους υπόγειους σταθμούς στο
Cheltenham, Clayton, Monash, Glen
Waverley, Burwood και Box Hill.

WHEELERS
HILL

MURRUMBEENA

— Box Hill
ένας νέος σταθμός μετεπεβίβασης
που θα συνδέεται με τη γραμμή
Lilydale/Belgrave.

Δίδυμες σήραγγες
Οι νέοι σταθμοί θα συνδέονται με
26 χιλιόμετρα δίδυμων υπόγειων
σιδηροδρομικών σηράγγων που
θα εξυπηρετούνται από έναν
στόλο υψηλής τεχνολογίας ταχειών
αμαξοστοιχιών.

Αμαξοστάσιο
Ένα ειδικά κατασκευασμένο
αμαξοστάσιο θα χρησιμοποιείται
για τη στάθμευση και για χώρο
συντήρησης των αμαξοστοιχιών κι ένα
επιχειρησιακό κέντρο ελέγχου το οποίο
θα βρίσκεται στο Heatherton.

Υποσταθμός τροφοδοσίας
ηλεκτρισμού
Ένας υποσταθμός τροφοδοσίας
ηλεκτρισμού θα κατασκευαστεί στο
Burwood. Ο υποσταθμός θα αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του Πρώτου
Σταδίου για την παροχή μιας σταθερής
πηγής ηλεκτρισμού κατά τη διάρκεια
των εργασιών κατασκευής και κατόπιν
για τη λειτουργία των τρένων, της
σηματοδότησης και του εξοπλισμού
επικοινωνίας σε ολόκληρο το νέο
δίκτυο.

Εγκατάσταση παρέμβασης και
εξαερισμού
Μια εγκατάσταση παρέμβασης και
εξαερισμού θα βρίσκεται στο Mount
Waverley. Αυτή η εγκατάσταση θα
παρέχει αερισμό, πρόσβαση στις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και
σημείο εξόδου κινδύνου επιβατών
προς την επιφάνεια από τις σήραγγες.

Προκαταρκτικές εργασίες
Θα διεξαχθούν διάφορες Προκαταρκτικές
Εργασίες κατά μήκος της ευθυγράμμισης
για να διασφαλιστεί ότι οι κύριες
κατασκευαστικές εργασίες για το SRL
East θα ξεκινήσουν γρήγορα και με τη
λιγότερη αναστάτωση στους ντόπιους
κατοίκους και επιχειρήσεις.
Συνδέσεις
ηλεκτρισμού
Τροποποιήσεις
σε μικρούς δρόμους
	Εργασίες μετεγκατάστασης,
εγκατάστασης και προστασίας
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
	Εργασίες ισοπέδωσης και
βελτίωσης εδάφους στα
εργοτάξια.

Κατασκευή του Πρώτου Σταδίου
Υπόγειοι σταθμοί
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 συμβαίνει με
οποιοδήποτε μεγάλο έργο υποδομής, οι γύρω κοινότητες
μπορεί να επηρεαστούν κατά τη διάρκεια των εργασιών
κατασκευής, ωστόσο θα καταβληθούν προσπάθειες για να
περιοριστεί στο ελάχιστο η αναστάτωση.
Η κατασκευή των μεγάλων έργων περιλαμβάνει τη χρήση
μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων ειδικά για την εκσκαφή
των δίδυμων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή.
Ο κάθε νέος σταθμός προτείνεται να κατασκευαστεί
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κατασκευής «από κάτω προς
τα πάνω».

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

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις προτεινόμενες
τεχνικές κατασκευής των σταθμών και των σηράγγων στο
ενημερωτικό δελτίο Κατασκευή του Πρώτου Σταδίου.

Χωροταξική και περιβαλλοντική αξιολόγηση
Η σιδηροδρομική υποδομή για το Πρώτο Στάδιο του
Suburban Rail Loop θα αξιολογηθεί μέσω μιας Δήλωσης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Environment Effects
Statement - EES) - η πιο αξιόπιστη διαδικασία χωροταξικής
και περιβαλλοντικής αξιολόγησης της Πολιτείας μας.
Η EES θα αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις σε
ανθρώπους και τοποθεσίες που σχετίζονται με το Πρώτο
Στάδιο (Cheltenham προς Box Hill), με τη βοήθεια ποικίλων
τεχνικών ερευνών και μελετών οι οποίες θα εξετάσουν
προσεκτικά τις πιθανές κοινωνικές, περιβαλλοντολογικές και
επιχειρηματικές επιπτώσεις.
Για να διαβάσετε περισσότερα γι' αυτές τις μελέτες
και αξιολογήσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο
Χωροταξικές και περιβαλλοντικές μελέτες: Πρώτο
Στάδιο.

Περισσότερες πληροφορίες
Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Suburban Rail Loop:

Υπηρεσία διερμηνέων (03) 9209 0147

contact@srla.vic.gov.au
1800 105 105 (όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα)
Suburban Rail Loop Authority
PO Box 4509, Melbourne, VIC 3001

Σας υπενθυμίζουμε ότι αυτές οι πληροφορίες ίσχυαν κατά το χρόνο
της εκτύπωσης, ωστόσο ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές. Για τις
τελευταίες ενημερώσεις επισκεφθείτε το suburbanrailloop.vic.gov.au

084.007_PH3_02_TA

suburbanrailloop.vic.gov.au

