
Διαβούλευση για την 
Σιδηροδρομική Γραμμή του 
Αεροδρομίου της Μελβούρνης 
(Melbourne Airport Rail)
Μοιραστείτε τα σχόλιά σας για τα κύρια στοιχεία του έργου μεταξύ 
του Σταθμού Sunshine και του Αεροδρομίου της Μελβούρνης

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

Η Σιδηροδρομική Γραμμή του Αεροδρομίου της Μελβούρνης είναι ένα μετασχηματιστικό έργο 
δημόσιων συγκοινωνιών, που προσφέρει για πρώτη φορά στους κατοίκους της Βικτώριας την 
επιλογή να ταξιδεύουν προς και από το Αεροδρόμιο της Μελβούρνης με το τρένο. 

Η κυβερνήσεις της Αυστραλίας 
και της Βικτώριας παραδίδουν 
την Σιδηροδρομική Γραμμή του 
Αεροδρομίου της Μελβούρνης, η 
οποία θα συνδέσει ολόκληρο το 
περιφερειακό και μητροπολιτικό 
σιδηροδρομικό δίκτυο με το 
αεροδρόμιο και θα στηρίξει έως 
και 8.000 θέσεις εργασίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής.

Το έργο θα συνδέσει άτομα από 
το αεροδρόμιο με τον επιθυμητό 
προορισμό τους - είτε αυτός 
είναι η εργασία, το σπίτι ή τα 
κύρια περιφερειακά κέντρα της 
Βικτώριας. 

Η Σιδηροδρομική Γραμμή του 
Αεροδρομίου της Μελβούρνης θα 
ωφελήσει όλους τους κατοίκους 

της Βικτώριας και τους επισκέπτες 
της Πολιτείας παρέχοντας 
αξιόπιστες, συχνές και γρήγορες 
συνδέσεις με ολόκληρο το 
δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένου του 
εμπορικού κέντρου της πόλης, και 
με τις περιφερειακές ζώνες της 
πολιτείας μέσω.

Τα τρένα του αεροδρομίου θα 
παρέχουν στους επιβάτες ταχεία 
εξυπηρέτηση κάθε 10 λεπτά από 
το Αεροδρόμιο της Μελβούρνης, 
και συνεχές δρομολόγιο προς το 
εμπορικό κέντρο της πόλης μέσω 
της Σήραγγας του Μετρό, που θα 
διαρκεί περίπου 30 λεπτά. 

Τριάντα σταθμοί θα έχουν άμεση 
πρόσβαση στο Αεροδρόμιο της 

Μελβούρνης χωρίς μετεπιβίβαση, 
ενώ επιβάτες από όλους τους 
άλλους μητροπολιτικούς  
σταθμούς θα χρειάζονται μόνο  
μία μετεπιβίβαση.

Σχόλια από την 
κοινότητα
Από τον Δεκέμβριο 2020 έως τον 
Μάρτιο 2021, συλλέξαμε σχόλια 
από άτομα στην κοινότητα για το τι 
τους άρεσε ιδιαίτερα στις περιοχές 
τους και τι ανησυχίες είχαν για 
την Σιδηροδρομική Γραμμή του 
Αεροδρομίου της Μελβούρνης, 
τόσο κατά την διάρκεια της 
κατασκευής όσο και μετά την 
ολοκλήρωσή της. 

Τα πιο σημαντικά στοιχεία που 
υπογράμμισε η κοινότητα ήταν:

 — Συγκοινωνιακές διασυνδέσεις

 — Κατασκευαστικές επιπτώσεις

 — Περιβάλλον

 — Πολιτιστική Κληρονομιά

 — Υγεία και ασφάλεια

Περισσότερες πληροφορίες για 
αυτά που ακούσαμε διατίθενται 
στον ιστότοπο του έργου,  
airportrail.vic.gov.au

Πώς να υποβάλετε σχόλια
Για να υποβάλετε τα σχόλιά σας, μπορείτε να συμπληρώσετε το 
διαδικτυακό ερωτηματολόγιο στην διεύθυνση 
engage.bigbuild.vic.gov.au

Εάν χρειάζεστε την βοήθεια μεταφραστή ή διερμηνέα με το 
ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 03 9209 0147 
και ζητήστε να συνδεθείτε με την Σιδηροδρομική Γραμμή του 
Αεροδρομίου της Μελβούρνης.
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Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες για την Σιδηροδρομική 
Γραμμή του Αεροδρομίου της Μελβούρνης:

 airportrail.vic.gov.au

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

Σιδηροδρομικά Έργα της Βικτώριας (Rail Projects Victoria) 
PO Box 4509, Melbourne, VIC 3001

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι πληροφορίες ισχύουν κατά τη 
στιγμή της εκτύπωσης, ωστόσο, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, 
ενδέχεται να αλλάξουν. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα railprojects.vic.gov.au για τις τελευταίες ενημερώσεις.

Υπηρεσία Διερμηνείας (03) 9209 0147
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Θέλουμε να ακούσουμε την γνώμη σας
Ζητούμε τα σχόλια της κοινότητας για τα ακόλουθα στοιχεία του έργου:

Γέφυρα πάνω από την Κοιλάδα του Ποταμού 
Maribyrnong (Maribyrnong River Valley)
Θα κατασκευαστεί μία δεύτερη σιδηροδρομική γέφυρα πάνω 
από την Κοιλάδα του Ποταμού Maribyrnong (Maribyrnong 
River Valley) που θα στέκεται δίπλα στην υπάρχουσα γέφυρα 
πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία κατασκευάστηκε το 1929.

Ανισόπεδη διάβαση στο Albion και έργα στον Σταθμό Albion
Ένα τμήμα υπερυψωμένου σιδηροδρόμου - ανισόπεδη 
διάβαση - θα κατασκευαστεί μεταξύ του Sunshine και της 
σιδηροδρομικής διασταύρωσης στο Albion. Στον Σταθμό 
Albion, θα υπάρχει ένα νέο προαύλιο, επιπλέον κλουβιά για 
την στάθμευση ποδηλάτων και μερικές μικρές τροποποιήσεις 
στις χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

Πεζοπορία και ποδηλασία
Μαζί με την παράδοση μίας νέας σιδηροδρομικής υπηρεσίας 
που συνδέει τους κατοίκους της Βικτώριας με το αεροδρόμιο, 
η Σιδηροδρομική Γραμμή του Αεροδρομίου της Μελβούρνης 
θα εισαγάγει, επίσης, ασφαλέστερες διασυνδέσεις για πεζούς 
και ποδηλάτες.

Γέφυρα πάνω από τον Δυτικό Περιφερειακό  
(Western Ring Road) (M80)
Τα τρένα της Σιδηροδρομικής Γραμμής του Αεροδρομίου της 
Μελβούρνης θα ταξιδεύουν κάτω από τον Αυτοκινητόδρομο 
Calder (Calder Freeway) δίπλα στην υπάρχουσα 
σιδηροδρομική γραμμή πριν αλλάξουν κατεύθυνση προς 
την νέα σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από τον Δυτικό 
Περιφερειακό (Western Ring Road). 

Αναβάθμιση του Σταθμού Sunshine 
Ο Σταθμός Sunshine θα αναβαθμιστεί με:

 — Μία νέα, προσβάσιμη δεύτερη αίθουσα αναμονής 
με κυλιόμενες σκάλες, ανελκυστήρες και σκάλες 
για καλύτερες διασυνδέσεις των επιβατών μεταξύ 
περιφερειακών, μητροπολιτικών και τρένων του 
Αεροδρομίου της Μελβούρνης.

 — Επεκτάσεις των πλατφορμών και καλύτερη πρόσβαση στις 
υπάρχουσες πλατφόρμες για μεγαλύτερη προστασία από 
τον καιρό.

 — Πρόσθετες πύλες ελέγχου εισητηρίων στην κύρια είσοδο, 
που θα βελτιώσουν την πρόσβαση για τους επιβάτες, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών με αποσκευές.

 — Διπλάσιο αριθμό ανελκυστήρων στον σταθμό, για να 
βελτιωθεί η προσβασιμότητα και να διευκολυνθούν οι 
κινήσεις των ταξιδιωτών με αποσκευές.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι όλες οι φωτογραφίες είναι μόνο ιδέες και υπόκεινται σε πολεοδομικές  εγκρίσεις και στην συμμετοχή των ενδιαφερομένων.


