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Το έργο θα βελτιώσει τη ροή της κυκλοφορίας 
και θα καταστήσει ευκολότερο και ασφαλέστερο 
για εσάς να ταξιδέψετε μέσω του βορρά της 
Μελβούρνης.

Έργα τέτοιας κλίμακας μπορούν να επηρεάσουν 
το γειτονικό οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής. Δεσμευόμαστε να περιορίσουμε 
την ταλαιπωρία των χρηστών του οδικού 
δικτύου και να διατηρούμε την ασφάλεια του 
κοινού και του εργατικού μας δυναμικού κατά 
τη διάρκεια της κατασκευής.

Ο σχεδιασμός οδικών αλλαγών

Επιμέρους Σχέδια Διαχείρισης Κυκλοφορίας θα 
εκπονούνται για όλα τα έργα που επηρεάζουν 
το οδικό δίκτυο. Τα σχέδια αυτά λαμβάνουν 
υπόψη τις υπάρχουσες οδικές συνθήκες για να 
καθορίσουν τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης 
των προσωρινών αλλαγών στη ροή της 
κυκλοφορίας.

Εκτός από την παροχή ασφαλών δρόμων ανά 
πάσα στιγμή, στόχος μας είναι να περιορίσουμε 
την ταλαιπωρία των πεζών, των ποδηλατών και 
των οδηγών με: 

 • τον περιορισμό της διάρκειας και της 
συχνότητας του κλεισίματος των δρόμων 

 • την συνεργασία με δήμους της περιοχής και 
γειτονικά έργα για τη μείωση του αριθμού 
των δρόμων που κλείνουν ανά πάσα στιγμή

 • τον προγραμματισμό εργασιών σε 
περιόδους εκτός αιχμής, όταν ο όγκος 
κυκλοφορίας είναι μικρότερος. 

Η διαχείριση των επιπτώσεων στην κυκλοφορία
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, σας κρατάμε σε κίνηση
Η Αναβάθμιση του M80 θα προσθέσει νέες λωρίδες, θα αναβαθμίσει βασικές διασταυρώσεις, 
θα εγκαταστήσει ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων και θα κατασκευάσει 
νέες ράμπες εισόδου και εξόδου, μειώνοντας τους χρόνους διαδρομής για περισσότερους 
από 165.000 χρήστες του οδικού δικτύου καθημερινά και επιστρέφοντάς τους σπίτι πιο 
αφαλείς και πιο γρήγορα.

Η διαχείριση της κυκλοφορίας 

Θα εφαρμόσουμε διαχείριση της κυκλοφορίας 
για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των 
οδηγών, των ποδηλατών και των πεζών κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής.

Τα μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας θα 
περιλαμβάνουν: 
 • την εγκατάσταση σημάνσεων, φραγμάτων 

ασφαλείας, περιφράξεων και πινακίδων 
μεταβλητών μηνυμάτων για την 
καθοδήγηση των οδηγών, των πεζών και 
των ποδηλατών μέσω των μεταβαλλόμενων 
κυκλοφοριακών συνθηκών

 • το κλείσιμο λωρίδων κυκλοφορίας, ραμπών 
και αυτοκινητοδρόμων τη νύχτα όταν ο 
όγκος κυκλοφορίας είναι μικρότερος

 • την προσωρινή εκτροπή του 
ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου του 
Metropolitan Ring Road, ενώ αναβαθμίζουμε 
την αερογέφυρα του Blaxland Avenue

 • προσωρινή μείωση του ορίου ταχύτητας 
στα 80 χλμ/ώρα σε αυτό το τμήμα του 
αυτοκινητοδρόμου μέχρι την ολοκλήρωση 
του έργου στις αρχές του 2023. 

Η διατήρηση της πρόσβασης 
 σε ιδιωτικό ακίνητο

Θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι 
υπάρχει μικρή ή καμία διαταραχή στα ιδιωτικά 
ακίνητα κατά τη διάρκεια των εργασιών μας. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα είμαστε 
σε θέση να εκτελέσουμε έργα χωρίς να 
επηρεάσουμε την πρόσβαση σε ιδιωτικά ακίνητα 
ή επιχειρήσεις, αλλά θα σας ενημερώσουμε εκ 
των προτέρων αν θα υπάρξουν.

Ο περιορισμός της βρωμιάς και της 
λάσπης στους δρόμους

Θα διατηρήσουμε τους δρόμους που 
χρησιμοποιούμε κατά την κατασκευή 
καθαρούς από βρωμιά και λάσπη.

Θα το κάνουμε ως εξής:

 • τον περιορισμό του αριθμού των σημείων 
εισόδου και εξόδου σε κάθε εργοτάξιο

 • τη χρήση σπασμένων βράχων για την 
ασφαλτόστρωση των πολυσύχναστων 
δρόμων μεταφορών μέσα και γύρω από 
τους χώρους εργασίας

 • τον καθαρισμό βρωμιάς και λάσπης από τα 
κατασκευαστικά οχήματα πριν φύγουν από 
τις εγκαταστάσεις μας

 • τον καθαρισμό βρωμιάς και λάσπης που 
μπορεί να έχουν αφήσει τα οχήματά μας σε 
δημόσιους δρόμους

 • τακτικές επιθεωρήσεις των χώρων εργασίας 
και των τοπικών οδών.

Θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε 
τακτικές ενημερώσεις για να 
διασφαλίσουμε ότι μπορείτε να 
σχεδιάσετε το ταξίδι σας. 

Θα αλλάξουμε τον τρόπο που 
οδηγείτε, περπατάτε και κάνετε 
ποδήλατο στην περιοχή, ενώ 
κατασκευάζουμε την Αναβάθμιση 
του M80. Θα υπάρχουν πινακίδες 
και παρακάμψεις για να σας 
καθοδηγήσουν. Αναμείνατε 
καθυστερήσεις και προγραμματίστε 
εκ των προτέρων. 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Μ80  
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