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METRO TUNNEL
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Metro Tunnel (Σήραγγα του Μετρό), έργο ύψους
$10,9 δισεκατομμυρίων, θα μεταμορφώσει τον τρόπο με τον
οποίο κυκλοφορεί το κοινό στη Μελβούρνη, με σιδηροδρομικά
δρομολόγια «υψηλής συχνότητας» (turn up and go) και
βελτιωμένη πρόσβαση σε βασικά σημεία της πόλης.
Ένα έργο αστικής μορφοποίησης για τη Μελβούρνη
Δίδυμες σήραγγες μήκους εννέα χιλιομέτρων θα
προσφέρουν μια νέα αποκλειστική δίοδο μέσα
από την καρδιά της πόλης για δύο από τις πιο
πολυσύχναστες σιδηροδρομικές γραμμές της
Μελβούρνης, δημιουργώντας χώρο για περισσότερα
τρένα με συχνότερη λειτουργία σε όλο το
σιδηροδρομικό δίκτυο της Μελβούρνης.

Έτσι, θα δημιουργηθεί στο δίκτυο χωρητικότητα που
θα επιτρέπει σε 39.000 περισσότερους επιβάτες να
χρησιμοποιούν το σιδηροδρομικό σύστημα κατά τη
διάρκεια κάθε περιόδου αιχμής.
Το Metro Tunnel είναι το πρώτο βήμα προς ένα
σιδηροδρομικό δίκτυο «τύπου μετρό» για τη
Μελβούρνη με δρομολόγια τρένων «υψηλής
συχνότητας», που αποτελούν χαρακτηριστικό
μεγαλουπόλεων του κόσμου όπως το Λονδίνο,
η Νέα Υόρκη, το Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη.

Το Metro Tunnel θα δημιουργήσει μια νέα
σιδηροδρομική γραμμή από τη μια άκρη έως
την άλλη, από το Sunbury στα δυτικά έως το
Cranbourne / Pakenham στα νοτιοανατολικά, με τρένα
υψηλής χωρητικότητας και πέντε νέους υπόγειους
σταθμούς στα Arden, Parkville, CBD North, CBD South
και Domain.
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Αντικείμενο του έργου

Οφέλη του έργου

Το έργο θα παρέχει:

Το Metro Tunnel:

• Δίδυμες σιδηροδρομικές σήραγγες μήκους εννέα
χιλιομέτρων από τα δυτικά της πόλης μέχρι τα
νοτιοανατολικά στο πλαίσιο μιας νέας γραμμής
από Sunbury έως Cranbourne/Pakenham

• Θα δώσει το έναυσμα για τη μετατροπή του
σιδηροδρομικού δικτύου της Μελβούρνης σε
σύστημα τύπου μετρό «υψηλής συχνότητας»

• Νέους υπόγειους σταθμούς στα Arden, Parkville,
CBD North, CBD South και Domain, που θα
συνδέουν άμεσα τους δύο νέους σταθμούς
της πόλης με τους σταθμούς Flinders Street και
Melbourne Central
• Κόμβο τρένου/τραμ στο Domain
• Σηματοδότηση υψηλών δυνατοτήτων για
μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του νέου
στόλου Τρένων Μετρό Υψηλής Χωρητικότητας
(High Capacity Metro Trains).

Γιατί χρειάζεται το έργο;
Η Μελβούρνη αναπτύσσεται σταθερά, αλλά δεν
μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό τρένων που
λειτουργούν μέσα και έξω από την πόλη, επειδή το
City Loop έχει γεμίσει.
Δημιουργώντας μια νέα αποκλειστική δίοδο μέσω
του εσώτερου κέντρου της πόλης για τα δρομολόγια
Sunbury, Cranbourne και Pakenham, θα μπορούν
να λειτουργούν περισσότερα τρένα πιο συχνά σε
πέντε άλλες γραμμές σε όλο το μητροπολιτικό
σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι γραμμές Craigieburn,
Upfield, Frankston, Sandringham και Werribee θα
ωφεληθούν άμεσα από αυτή την απεμπλοκή του
δικτύου.
Το Metro Tunnel αποτελεί το κλειδί για τη μελλοντική
επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου της
Βικτώριας, επιτρέποντας στο συγκοινωνιακό μας
σύστημα να αναπτύσσεται παράλληλα με την
κοινότητά μας.

• Θα δημιουργήσει χωρητικότητα για 39.000
περισσότερους επιβάτες κατά τη διάρκεια
κάθε περιόδου αιχμής από την πρώτη ημέρα
λειτουργίας του
• Θα βελτιώσει την πρόσβαση στις δημόσιες
συγκοινωνίες κατασκευάζοντας πέντε νέους
σταθμούς σε εσωτερικά προάστια της πόλης
• Θα δημιουργήσει περίπου 4.700 θέσεις εργασίας
σε εθνική κλίμακα στην πιο εντατική περίοδο
κατασκευής
• Θα βελτιώσει την πρόσβαση στην εκπαίδευση,
υγεία, απασχόληση και πολιτισμικές ευκαιρίες
• Θα ανοίξει το δρόμο για την αστική ανανέωση
βασικών περιοχών της Μελβούρνης
• Θα προστατεύσει την οικονομική ευρωστία της
Μελβούρνης καθιστώντας πιο αποδοτικές τις
διαδρομές και συνδέοντας το κοινό με τις θέσεις
εργασίας
• Θα περιορίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση του
πολυσύχναστου διαδρόμου τραμ St Kilda Road/
Swanston Street
• Θα μειώσει τη συμφόρηση του οδικού δικτύου
• Θα προετοιμάσει το έδαφος για μελλοντική
επέκταση του δικτύου δημοσίων συγκοινωνιών
της Μελβούρνης
• Θα βοηθήσει τη Μελβούρνη να διατηρήσει τον
τίτλο της ως μία από τις πλέον βιώσιμες πόλεις
του κόσμου.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Metro Tunnel και να εγγραφείτε για μελλοντικές ενημερώσεις:
melbournemetro.vic.gov.au
Arabic

1800 551 927

Cantonese

@melbournemetro

Υπηρεσία
διερμηνέων

Melbourne Metro Rail Authority

(03) 9280 0700

facebook.com/metrotunnel

Greek
Italian
Korean
Macedonian
Mandarin

العربية

廣東話
Ελληνικά
Italiano

한국어
Македонски
普通话

Russian
Serbian
Sinhalese
Spanish
Turkish
Vietnamese

Русский
Српски
සිංහල
Español
Türkçe
Tiếng Việt

Melbourne Metro Rail Authority,
	
PO Box 4509, Melbourne, VIC 3001

Έχει εγκριθεί και δημοσιευθεί από την Κυβέρνηση της Βικτώριας, 1 Treasury Place, Melbourne
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