Λεωφορεία αντικαθιστούν τα
τρένα κατά την αναβάθμιση
της γραμμής T3 Bankstown
Από τις 24 Δεκεμβρίου 2019

Προγραμματίστε
Ο προγραμματισμός διαδρομής θα είναι διαθέσιμος
στο transportnsw.info πριν από το κλείσιμο της
γραμμής του τρένου για την αναβάθμιση
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Λεωφορεία αντικατάστασης στην
γραμμή T3 Bankstown
Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας κατασκευάζει το Μετρό
του Σύδνεϋ, το μεγαλύτερο έργο δημόσιων μεταφορών της
Αυστραλίας που εκτείνεται από τη βορειοδυτική πλευρά του
Σύδνεϋ, κάτω από το λιμάνι του Σύδνεϋ μέσω νέων υπόγειων
σταθμών και πέρα από το Bankstown στο νοτιοδυτικό Σύδνεϋ.
Οι σταθμοί μεταξύ Campsie και Sydenham, κατά μήκος
της γραμμής T3 Bankstown, θα κλείσουν προσωρινά
μεταξύ 24 Δεκεμβρίου 2019 και 5 Ιανουαρίου 2020 όταν θα
αναβαθμίζεται η γραμμή τρένων στα πρότυπα του μετρό.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έως 90 λεωφορεία στις
ώρες αιχμής, θα λειτουργήσουν για να παρέχουν επιπλέον
δρομολόγια μεταξύ των σταθμών Punchbowl και Central για
να διακινούν τους επιβάτες κατά τη διάρκεια των διακοπών.
Κύρια στοιχεία του προσωρινού προγράμματος λεωφορείων
περιλαμβάνουν:
• Συχνές, γραμμές λεωφορείων που σταματούν σε όλες τις
στάσεις και συνδέουν τους κλειστούς σταθμούς κατά μήκος
της Γραμμής T3 Bankstown
•	Δ ρομολόγια εξπρές και περιορισμένων στάσεων κατά τις
περιόδους αιχμής και εκτός αιχμής για διαδρομές προς το
Sydenham ή το Central

•	Βραδινά δρομολόγια λεωφορείων που ανταποκρίνονται
στη ζήτηση των πελατών
•	Παρέχονται εύκολα προσβάσιμα λεωφορεία χαμηλού δαπέδου
στα περισσότερα δρομολόγια μεταξύ Punchbowl και Central
•	Οι υπεύθυνοι λεωφορείων ή το προσωπικό του σταθμού
θα είναι επίσης διαθέσιμοι κατά τη διάρκεια των ωρών
αιχμής κυκλοφορίας για να παρέχουν βοήθεια σε πελάτες
με ανάγκες προσιτότητας.
Οι προγραμματισμένες εργασίες στο σταθμό Sydenham θα
επηρεάσουν επίσης την γραμμή T4 Illawarra και λεωφορεία θα
αντικαταστήσουν τα τρένα μεταξύ των σταθμών Hurstville και
Central από τις 24 έως τις 28 Δεκεμβρίου 2019.
Τα δρομολόγια τρένων θα συνεχίσουν να λειτουργούν στη γραμμή
T3 Bankstown ενώ οι σταθμοί μεταξύ Sydenham και Campsie
κλείνουν προσωρινά κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης.
• Τ
 α δρομολόγια T3 Line προς Central μέσω του σταθμού
Lidcombe θα προσφερθούν στους επιβάτες σε Campsie,
Belmore, Lakemba, Wiley Park, Punchbowl, Bankstown,
Yagoona, Birrong, Regents Park και Berala.
• Τα δρομολόγια T3 Line θα παρέχονται μεταξύ Liverpool και
Central μέσω των σταθμών Regents Park και Lidcombe. 
• Τα δρομολόγια T2 Line θα συνεχίσουν να λειτουργούν
μεταξύ Λίβερπουλ και Central μέσω σταθμού Granville.

Προσωρινό κλείσιμο
γραμμής Τ3

Ταξιδεύοντας
προς την πόλη

Ταξιδεύοντας προς
το σταθμό Lidcombe

Από τις 8 μ.μ. στις 24
Δεκεμβρίου έως τις 10 π.μ.
28 Δεκεμβρίου 2019
Οι σταθμοί μεταξύ Campsie
και Central κλείνουν για
εργασίες αναβάθμισης

•	Δ ρομολόγια εξπρές και
περιορισμένων στάσεων θα
λειτουργούν μεταξύ των σταθμών
Punchbowl και Central

•	Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς την πόλη μέσω
Lidcombe θα διατεθούν από τους σταθμούς Campsie,
Belmore, Lakemba, Wiley Park, Punchbowl, Bankstown,
Yagoona, Birrong, Regents Park και Berala

Από τις 10 π.μ. 28ης
Δεκεμβρίου 2019 έως 5
Ιανουαρίου 2020 ^
Οι σταθμοί μεταξύ Campsie
και Sydenham κλείνουν για
αναβάθμιση

•	Δ ρομολόγια τρένων προς την
πόλη από το σταθμό Sydenham
• Δ ρομολόγια λεωφορείων
περιορισμένων στάσεων θα
εξυπηρετούν μεταξύ των σταθμών
Punchbowl και Central
•	Δ ρομολόγια λεωφορείων
περιορισμένων στάσεων θα
εξυπηρετούν μεταξύ των σταθμών
Campsie και Sydenham

•	Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς την πόλη μέσω
Lidcombe θα διατεθούν από τους σταθμούς Campsie,
Belmore, Lakemba, Wiley Park, Punchbowl, Bankstown,
Yagoona, Birrong, Regents Park και Berala

Από τις 10:00 μμ έως το
τελευταίο δρομολόγιο την
30 Δεκεμβρίου 2019, 1, 3,
4 και 5 Ιανουαρίου 2020
Οι σταθμοί μεταξύ Campsie
και Central κλείνουν για
εργασίες αναβάθμισης

• Δ
 ρομολόγια λεωφορείων
περιορισμένων στάσεων θα
εξυπηρετούν μεταξύ των σταθμών
Campsie και Central

•	Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς την πόλη μέσω
Lidcombe θα διατεθούν από τους σταθμούς Campsie,
Belmore, Lakemba, Wiley Park, Punchbowl, Bankstown,
Yagoona, Birrong, Regents Park και Berala

^Πρόσθετα δρομολόγια λεωφορείων και τρένων θα είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της Πρωτοχρονιάς.
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Προγραμματίστε το ταξίδι σας με το TransportNSW.info και με εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο.
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Από τις 8 μ.μ. στις 24 Δεκεμβρίου
έως τις 10 π.μ. 28 Δεκεμβρίου 2019
Χάρτης προσωρινής διαδρομής
λεωφορείου
Lidcombe
Γραμμή Bankstown T3

Berala

76T3

Regents Park

75T3

Birrong

74T3 Εξπρές

Yagoona

73T3

Αυξημένη συχνότητα για τα περισσότερα
δρομολόγια λεωφορείων στις περιόδους
αιχμής και τις καθημερινές.

Υπόμνημα
	
Προσωρινά δρομολόγια λεωφορείων και
στάσεις
Γραμμή Bankstown T3
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70T3

Γραμμή
Δρομολόγια τρένων μεταξύ Campsie και
Bankstown Central μέσω των σταθμών Regents Park
T3
και Lidcombe
70T3

Punchbowl προς Central μέσω Wiley
Park, Lakemba και Belmore

73T3

Campsie προς Central μέσω Canterbury,
Hurlstone Park, Dulwich Hill, Marrickville
και Sydenham

74T3

Campsie προς Central

75T3

Canterbury προς Central μέσω
Hurlstone Park και Dulwich Hill

76T3

Sydenham προς Central μέσω St Peters,
Erskineville και Redfern
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Από τις 10 π.μ. 28 Δεκεμβρίου 2019
έως 5 Ιανουαρίου 2020
Χάρτης προσωρινής διαδρομής
λεωφορείου
Lidcombe
Γραμμή Bankstown T3

Berala

71T3

Regents Park
Birrong

72T3

Yagoona

Αλλαγή δρομολογίων
λεωφορείων-τρένων στους
σταθμούς Sydenham
και Campsie

70T3
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Δρομολόγια τρένων

Πρόσθετα δρομολόγια
λεωφορείων και τρένων
θα είναι διαθέσιμα
κατά τη διάρκεια της
Πρωτοχρονιάς.
Αυξημένη συχνότητα για τα περισσότερα
δρομολόγια λεωφορείων στις περιόδους
αιχμής και τις καθημερινές.

Legend
	
Προσωρινά δρομολόγια λεωφορείων και
στάσεις
Γραμμή Bankstown T3
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Γραμμή
Δρομολόγια τρένων μεταξύ Campsie και
Bankstown Central μέσω Regents Park και Lidcombe
T3
Δρομολόγια
τρένων

Δρομολόγια τρένων μεταξύ των σταθμών
Sydenham και Central

70T3

Punchbowl προς Central μέσω Wiley
Park, Lakemba και Belmore

71T3

Campsie προς Sydenham μέσω
Canterbury, Hurlstone Park, Dulwich Hill
και Marrickville

72T3

Campsie προς Sydenham
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ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ από τις 10 μ.μ.
έως την τελευταία διαδρομή: 30 Δεκεμβρίου
2019 1, 3, 4 & 5 Ιανουαρίου 2020
Χάρτης προσωρινής διαδρομής
λεωφορείου
Lidcombe
Γραμμή Bankstown T3

Berala

76T3 Night Service

Regents Park

73T3 Night Service

Birrong

77T3 Night Service

Yagoona

Αυξημένη συχνότητα για τα περισσότερα
δρομολόγια λεωφορείων στις περιόδους
αιχμής και τις καθημερινές.

Υπόμνημα
	
Προσωρινά νυκτερινά δρομολόγια
λεωφορείου και στάσεις
Γραμμή Bankstown T3
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70T3 Night Service

Γραμμή
Δρομολόγια τρένων μεταξύ Campsie και
Bankstown Central μέσω των σταθμών Regents Park
T3
και Lidcombe
70T3

Punchbowl προς Central μέσω Wiley
Park, Lakemba και Belmore

77T3

Campsie προς Central μέσω Canterbury,
Hurlstone Park και Dulwich Hill

73T3

Campsie προς Central μέσω Canterbury,
Hurlstone Park, Dulwich Hill, Marrickville
και Sydenham

76T3

Sydenham προς Central μέσω St Peters,
Erskineville και Redfern
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Σχετικά με το Μετρό του Σύδνεϋ:
Sydney Metro City & Southwest
Το νέο σιδηροδρομικό σύστημα του μετρό του Σύδνεϋ ήδη
λειτουργεί.
Τα δρομολόγια του Μετρό του Σύδνεϋ λειτουργούν κάθε
τέσσερα λεπτά τις ώρες αιχμής βορειοδυτικά της πόλης. Ο
σιδηρόδρομος Metro επεκτείνεται στο κέντρο της πόλης
και μέχρι το 2024 έως το Bankstown, ως μέρος του έργου
City Metro & Southwest του Σύδνεϋ. Θα υπάρχουν νέοι
υπόγειοι σιδηροδρομικοί σταθμοί του μετρό στο κέντρο,
στο Martin Place, Pitt Street και Barangaroo και νέες
πλατφόρμες μετρό στο Central.
Το 2024, το Σύδνεϋ θα έχει 31 σταθμούς μετρό και 66 χλμ.
αυτόνομο σιδηροδρομικό σύστημα μετρό - το μεγαλύτερο
αστικό σιδηροδρομικό έργο στην αυστραλιανή ιστορία. Θα
υπάρχει δυνατότητα για ένα τρένο μετρό κάθε δύο λεπτά
προς κάθε κατεύθυνση κάτω από το κέντρο της πόλης του
Σύδνεϋ.
Στο πλαίσιο του έργου Sydney Metro City and Southwest,
η γραμμή T3 Bankstown αναβαθμίζεται σε πρότυπα μετρό
μεταξύ Sydenham και Bankstown με όλους τους σταθμούς
να είναι πλήρως προσβάσιμοι με ανελκυστήρες και
επίπεδη πρόσβαση μεταξύ πλατφορμών και τρένων.
Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αναβάθμισης της γραμμής T3
Bankstown, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών και
εργασιών σηματοδότησης.
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Συχνές ερωτήσεις

Πώς θα ενημερωθεί το κοινό και οι επιβάτες σχετικά
με το πρόγραμμα προσωρινών συγκοινωνιών;
Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα προσωρινών
συγκοινωνιών θα διατεθούν στο transportnsw.info
πολύ πριν από το προσωρινό κλείσιμο της γραμμής του
τρένου για να δοθεί στο κοινό αρκετός χρόνος για να
προγραμματίσουν το μέλλον.
Οι πληροφορίες θα διατεθούν επίσης στους
σιδηροδρομικούς σταθμούς.
Γιατί η γραμμή T3 Bankstown αναβαθμίζεται κατά
την περίοδο των διακοπών;
Επιλέξαμε την πιο ήσυχη περίοδο των διακοπών
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς για να κλείσουμε και
να αναβαθμίσουμε τη γραμμή T3 Bankstown, επειδή θα
βρίσκονται στο δίκτυο συγκοινωνιών λιγότεροι άνθρωποι.
Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι υπάρχει πτώση κατά 35%
στην διακίνηση επιβατών κατά την περίοδο των διακοπών.
Θα υπάρξουν επιπλέον δρομολόγια συγκοινωνιών
την παραμονή της Πρωτοχρονιάς;
Κατά τη διάρκεια ειδικών εκδηλώσεων όπως η παραμονή
της Πρωτοχρονιάς, θα λειτουργούν επιπλέον δρομολόγια
λεωφορείων και τρένων για να μεταφέρουν τους επιβάτες
από και προς τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς.
Θα υπάρξουν παρατεταμένα κλεισίματα για την
αναβάθμιση του μετρό T3;
Το κλείσιμο των Χριστουγέννων της γραμμής Bankstown της
Τ3 ανακοινώθηκε το 2017. Μετά από πληροφορίες από το
κοινό στις αρχές του 2018, το κλείσιμο των Χριστουγέννων
μειώθηκε από έξι εβδομάδες σε δύο εβδομάδες.
Το σύντομο κλείσιμο σταθμών θα εξετασθεί για την
παροχή πλεονεκτημάτων για τους πελάτες, όπως νέους
ανελκυστήρες, πλατφόρμες επίπεδων και αναβαθμίσεις
κτιρίων, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος κλεισίματος και
οι επιπτώσεις της γραμμής Τ3.
Η γραμμή T3 θα παραμείνει ανοιχτή κατά τη διάρκεια της
πλειονότητας των κατασκευών. Η αναβάθμιση της γραμμής
Sydenham προς Bankstown για το μετρό θα συντονίζεται
με συνήθεις εργασίες στην γραμμή για ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων στους επιβάτες.
Η κατάληψη τα Σαββατοκύριακα θα συνεχιστεί ως συνήθως
και θα σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα εργασίας στις
γραμμές τα Σαββατοκύριακα αργότερα μέσα στο έτος.
Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα λεωφορεία
που αντικαθιστούν τα τρένα για την αναβάθμιση της
γραμμής T3 Bankstown, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
mysydney.nsw.gov.au/ sydenhamtobankstown
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