Συνοπτική Παρουσίαση
Η Κυβέρνηση της ΝΝΟ επενδύει σε ένα
γενεαλογικό άλμα υποδομής των μεταφορών
για να βοηθήσει στην μετατροπή του Σύδνεϋ
σε ένα καλύτερο μέρος διαβίωσης, εργασίας,
επιχειρηματικότητας και επίσκεψης.

του Barangaroo. Το Barangaroo Ferry Hub θα
εξυπηρετεί τους χιλιάδες κατοίκους, τους
εργαζόμενους και τους επισκέπτες που
ταξιδεύουν και ζουν στην πιο καινούρια
εμπορική περιοχή του Σύδνεϋ.

Ολοκληρώνονται μεγάλα έργα που θα κάνουν
τους δρόμους της πόλης να λειτουργούν πιο
αποτελεσματικά, με βελτίωση πρόσβασης από
τα νοτιο-ανατολικά και βελτίωση των
διασυνδέσεων για όσους ζουν στα βόρεια,
δυτικά και νοτιοδυτικά.

Ένα διασυνδεμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων
στο κέντρο θα βελτιώσει την ασφάλεια για τους
ποδηλάτες και τους πεζούς, και θα βελτιώσει
τη ροή της κυκλοφορίας για άλλους χρήστες
του οδικού δικτύου ενθαρρύνοντας τους
ποδηλάτες να χρησιμοποιούν βασικούς
διαδρόμους.

Περισσότερα από $13 δισεκατομμύρια
επενδύονται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο
και την Κυβέρνηση της ΝΝΟ για την
μεγαλύτερη αναβάθμιση του Κέντρου (CBD)
επί δεκαετίες. Είναι μια ευκαιρία που
εμφανίζεται μια φορά κάθε γενιά και θα
εξασφαλίσει το μέλλον του Σύδνεϋ ως
αυστραλιανής παγκόσμιας πόλης.
Η γραμμή τραμ στο Κέντρο και Νοτιοανατολικά θα παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες
υψηλής χωρητικότητας μεταξύ Circular Quay
και Central Station, και έως το Kingsford και το
Randwick. Επίσης θα δημιουργηθεί ένας
πεζόδρομος μεταξύ Wynyard και Town Hall.
Η γραμμή τραμ κατασκευάζεται σε
συνδυασμό με ένα επανασχεδιασμένο δίκτυο
λεωφορείων, θα μειώσει την κυκλοφοριακή
συμφόρηση αποσύροντας έως και 220
λεωφορεία από τους δρόμους του κέντρου τις
πρωινές ώρες αιχμής.
Αναβαθμίσεις στους σταθμούς Wynyard, Town
Hall και Museum, μαζί με νέους κόμβους
διαμεταφοράς σε Town Hall, Wynyard, Central,
Circular Quay, Museum και Martin Place, θα
βελτιώσουν την πρόσβαση, την ευκολία και
την χωρητικότητα επιβατών.
Ο πεζόδρομος Wynyard Walk θα παρέχει ένα
πλήρως προσβάσιμο σύνδεσμο πεζοπορίας
έξι λεπτών μεταξύ του σταθμού Wynyard και

Έξω από το Κέντρο, η αρτηρία WestConnex
θα καταστήσει ευκολότερο για όσους ζουν στα
δυτικά και νοτιοδυτικά να έχουν πρόσβαση στο
Κέντρο της πόλης και το αεροδρόμιο και θα
αποδώσει την οδό Parramatta στις κατά μήκος
τοπικές κοινότητες, ενώ η αρτηρία
NorthConnex απομακρύνει χιλιάδες φορτηγά
την ημέρα από το Pennant Hills Road μεταξύ
της Μ1 και Μ2.
Ίσως το πιο μετασχηματιστικό έργο από όλα
είναι το Μετρό του Σύδνεϋ και η νέα του
σιδηροδρομική διάβαση κάτω από το λιμάνι
διασυνδέοντας τέσσερις νέους υπόγειους
σταθμούς τρένου στο Κέντρο, με τα
δρομολόγια στη τελική φάση να διέρχονται
κάτω από την πόλη κάθε δύο λεπτά προς τις
δύο κατευθύνσεις.
Κατά τη διάρκεια κατασκευής αυτών των
έργων, ίσως επηρεαστεί η συνήθης διαδρομή
σας προς το κέντρο της πόλης. Όσο τα έργα
βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακαλούμε να
ελέγχετε την κατάσταση της διαδρομής σας, να
σχεδιάστε το ταξίδι σας πριν φύγετε και να
υπολογίζετε επιπλέον χρόνο.
Για το σχεδιασμό ταξιδιού και την κατάσταση
της διαδρομής, παρακαλούμε επισκεφθείτε το
http://www.transportnsw.info/ .

