Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού στο Brunswick

Καλλιτεχνική απεικόνιση του Tερματικού Σταθμού στο Brunswick

Σχετικά με την αναβάθμιση του Tερματικού
Σταθμού στο Brunswick
Ο τερματικός σταθμός, Brunswick Terminal Station,
λειτουργεί στο King Street από το 1939.
Η αναβάθμιση του Tερματικού Σταθμού στο Brunswick
βοηθάει να διασφαλιστεί η προμήθεια του ηλεκτρικού
ρεύματος στην κεντρική εμπορική περιοχή της Μελβούρνης
και στα εσωτερικά προάστεια, και θα εξυπηρετήσει άλλους
65.000 πελάτες στο Brunswick, Brunswick West, Northcote,
Carlton, Fitzroy και Collingwood.
Η αναβάθμιση περιλαμβάνει την εγκατάσταση τελευταίας
τεχνολογίας εξοπλισμού στεγασμένου σε αρχιτεκτονικά
κτίρια, ενώ τα κτίρια που δεν χρειάζονται πλέον έχουν
αφαιρεθεί. Η αποπεράτωση της αναβάθμισης αναμένεται το
2016.
Η νέα τεχνολογία, τα σχέδια των κτιρίων και η εκτεταμένη
διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου θα μειώσουν το
οικολογικό αποτύπωμα του σταθμού, και θα βοηθήσουν
στην εξωτερική εμφάνιση του σταθμού και τη περιβαλλοντική
συνεισφορά στο διάδρομο του Merri Creek.

Σχετικά με την υπηρεσία AusNet Services
Η υπηρεσία AusNet Services παρέχει υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας σε τρία δίκτυα στη Βικτώρια μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας, διανομή ηλεκτρικής
ενέργειας και διανομή φυσικού αερίου.
Σαν ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας
μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας, η AusNet Services
είναι υπεύθυνη για την αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας.
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Σχηματικό διάγραμμα της αναβάθμισης του Τερματικού
Σταθμού στο Brunswick
Τα έργα που εκτελούνται στον Τερματικό Σταθμό στο
Brunswick είναι σύμφωνα με το σχέδιο περιβαλλοντικής
διαχείρισης κατά την κατασκευή, Construction Environmental
Management Plan, και τις προϋποθέσεις που καθορίζει
η αρμόδια αρχή για την προστασία του περιβάλλοντος,
Environment Protection Authority (EPA).

Σκόνη

Ώρες εργασίας

Επίσης, έχουν εγκατασταθεί μέσα για το πλύσιμο των ροδών
ώστε να χώματα και λάσπες στους γύρω δρόμους να είναι
ελάχιστα.

Οι κανονικές ώρες εργασίας είναι από 7πμ έως 6μμ Δευτέρα
έως Παρασκευή και 7πμ έως 1μμ το Σάββατο.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι υπάρχει περίπτωση να
εισέρχονται και να εξέρχονται οχήματα στον χώρο εκτός
αυτών των ωρών και αυτό αποτελεί ένα μέρος των
συνηθισμένων λειτουργικών προϋποθέσεων.
Οικοδομική τροχαία κίνηση
Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε την υπάρχουσα πρόσβαση
από τις οδούς Nicholson Street και Glenlyon Road όπως έχει
συμφωνηθεί με τη δημοτική αρχή, Moreland City Council.

Λαμβάνονται μέτρα έτσι ώστε η σκόνη να είναι ελάχιστη. Τα
μέτρα αυτά, μεταξύ άλλων, είναι, οι στοίβες να είναι μακριά από
τα όρια, η οικοδομική δραστηριότητα να είναι ελάχιστη όταν
φυσάει δυνατός αέρας και να βεβαιώνεται ότι τα οχήματα που
μεταφέρουν άδετα υλικά είναι σκεπασμένα.

Μόλυνση
Όπως είναι συνηθισμένο στα παλιά κτίρια, υπάρχει αμίαντος
σε μερικά από τα κτίρια στον χώρο. Αυτός ο αμίαντος
διαχειρίζεται και αφαιρείται με προσοχή σύμφωνα με το
σχέδιο, Construction Environmental Management Plan, και τις
προϋποθέσεις της EPA.

Έφαρμόζεται ένα σχέδιο για τη διαχείριση της τροχαίας
κίνησης, Traffic Management Plan (TMP), με σκοπό την
μείωση των ενοχλήσεων στο ελάχιστο. Το σχέδιο TMP
περιορίζει την κίνηση τωνβαρέων οχημάτων, προβλέπει για
την παρακολούθηση και εφαρμογή των ορίων ταχύτητας και
καθορίζει τους χώρους στάθμευσης στον οικοδομικό χώρο.

Το Προσωπικό Δημοσίων Σχέσεων

Θόρυβος

Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τακτική ενημέρωση
για την πρόοδο του έργου και συνεχόμενη επικοινωνία
με το κοινό της περιοχής, τις τοπικές αρχές και άλλους
ενδιαφερόμενους.

Είναι αναπόφευκτο ότι οι δραστηριότητες πάνω από το
έδαφος θα παράγουν θόρυβο. Κάνουμε ότι είναι δυνατό
για να διατηρούμε την ενόχληση στο ελάχιστο. Έχουν
εφαρμοστεί μέτρα για την παρακολούθηση του θορύβου και
συμμορφωνόμαστε με τις κατευθυντήριες γραμμές της EPA
για τον έλεγχο θορύβου.

Η AusNet Services δεσμέυεται στη συνέχιση της
στενής συνεργασίας με τους γείτονές μας προς
μείωση της οποιασδήποτε φασαρίας κατά τη διάρκεια
των εργών στον Τερματικό Σταθμό στο Brunswick.

Please contact us for an English version of this fact sheet.
Caro residente, questo documento riguarda i lavori di potenziamento alla Brunswick Terminal Station che si
concluderanno nel 2016. Vi preghiamo di contattarci per la versione italiana del foglio informativo.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού στο Brunswick,
παρακαλούμε δείτε το www.ausnetservices.com.au
Μπορείτε να επικοινωνήσετε προσωπικά με τον υπεύθυνο για το έργο μέσω email στο
brunswickts@ausnetservices.com.au ή καλέστε το 1800 4636 287

