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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ZAKOŃCZENIE GŁÓWNEGO ETAPU BUDOWY 
W RAMACH PROJEKTU EAST SIDE ACCESS 

  
Już wkrótce otwarcie największej od 100 lat rozbudowy linii kolejowej Long Island 

Rail Road  
 

Nowe kierownictwo MTA Construction & Development wprowadziło zmiany do 
sposobu realizacji projektu w 2018 r., aby zapewnić jego terminowe ukończenie w 

2022 r.  
  

Trzecia linia kolejowa zostanie zelektryfikowana, a pociągi testowe dla pasażerów 
zaczną kursować latem tego roku  

  
Projekt zakłada testowanie i oddawanie do użytku systemów projektowych, takich 
jak komunikacja energetyczna, instalacje HVAC, systemy bezpieczeństwa i inne  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj zakończenie prac budowlanych w ramach 
East Side Access – największego projektu MTA łączącego linię Long Island Rail Road z 
nowym terminalem pasażerskim o powierzchni 350 000 stóp kwadratowych pod 
dworcem kolei podmiejskich Grand Central Terminal. Jest to największy nowy terminal 
kolejowy wybudowany w Stanach Zjednoczonych od lat 50-tych i pierwsza rozbudowa 
LIRR od ponad 100 lat. Nowa linia podwoi ilość połączeń LIRR na Manhattan, 
zapewniając do 24 pociągów na godzinę oraz skróci czas podróży dla osób 
dojeżdżających do pracy z Queens o 40 minut dziennie.  
  
„East Side Access jest jednym z największych projektów transportowych w Ameryce 
Północnej – to ambitna inwestycja o wartości 11 miliardów USD, która zmieni cały 
regionalny system transportowy”, powiedział gubernator Cuomo. „Dzięki ciężkiej 
pracy tak wielu osób, główne prace budowlane nad tym przełomowym projektem 
zostały zakończone i z dumą możemy ogłosić, że odcinek w ramach projektu East Side 
Access zostanie otwarty w przyszłym roku – znacznie skracając czas podróży i 
ułatwiając dojazd na Manhattan niezliczonej liczbie podróżnych. Podczas pracy w 
rządzie uczestniczyłem w wielu trudnych projektach infrastrukturalnych i chociaż to 
przedsięwzięcie było jednym z najtrudniejszych do zrealizowania, to jego ukończenie 
będzie miało ogromny wpływ na gospodarkę Nowego Jorku i dynamikę jego rozwoju dla 
przyszłych pokoleń, stanowiąc kolejny przykład tego, co nowojorczycy mogą osiągnąć, 
gdy w pełni się zaangażują.”  



 

 

 
„Po objęciu stanowiska w MTA w 2018 roku, jednym z moich pierwszych działań było 
dokonanie dogłębnego przeglądu projektu East Side Access” powiedział Janno 
Lieber, prezes MTA Construction & Development. „Podwoiliśmy wysiłki związane z 
tym projektem – wyrażając uznanie dla jego podstaw, ale jednocześnie zmieniając 
sposób jego realizacji. W przeszłości, gdy pojawiały się wyzwania, odpowiedzią było 
przesunięcie terminu zakończenia projektu. Położyliśmy temu kres i zobowiązaliśmy 
się, że projekt zostanie ukończony w 2022 r., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. 
Dzisiejsze ogłoszenie jest potwierdzeniem tego, że nasze podejście przynosi efekty.”  
  
Gubernator Cuomo i prezes MTA Construction & Development, Janno Lieber, 
oprowadzili dziś gości po projekcie. Projekt budowy dworca kolejowego na Manhattanie 
obejmuje hol dworca dla pasażerów LIRR o powierzchni 350 000 stóp kwadratowych z 
nowymi wejściami wzdłuż Madison Avenue, 25 sklepów detalicznych, sieć WiFi i serwis 
telefonii komórkowej, nowe instalacje artystyczne i cyfrowe oznakowanie z informacjami 
o pociągach w czasie rzeczywistym. Wejście na 347 Madison Avenue, budowane przy 
45. ulicy w ramach przebudowy dawnej siedziby MTA, ma obsługiwać 10 000 osób 
dziennie.  
 
Siedemnaście ruchomych schodów o długości 182 stóp, najdłuższych w systemie MTA, 
umożliwi podróżnym przemieszczanie się pomiędzy nowym, światowej klasy holem 
dworca a antresolą terminalu kolejowego położoną 140 stóp poniżej Park 
Avenue. Antresola ta prowadzi do górnego poziomu kolejowego, który posiada dwa 
perony i cztery tory, oraz do dolnego poziomu kolejowego, który podobnie posiada dwa 
perony i cztery tory.  
 
Pociągi będą wjeżdżać do hali dworca z nowo uruchomionego tunelu, posiadającego 
dwa tory i przejeżdżać pod East River na 63. ulicy. Te dwa tory rozchodzą się do 
czterech, a następnie ośmiu torów na dwóch poziomach.  
 
W dzielnicy Queens zbudowano nową stację rozrządową z miejscem na 300 wagonów 
kolejowych, a także w pełni zmodernizowano Harold Interlocking, najbardziej ruchliwe 
skrzyżowanie kolei pasażerskiej w Ameryce Północnej, w tym zainstalowano 97 nowych 
zwrotnic, 295 słupów, na których znajdują się przewody napowietrzne używane przez 
operatora Amtrak, pięć nowych stalowych mostów kolejowych i 8445 stóp ścian 
oporowych. W sumie projekt obejmuje ponad 40 mil nowych torów, prawie 13 mil nowo 
wykopanych tuneli, 44 wentylatory, 550 mil kabli i 975 kamer bezpieczeństwa, 15 
bramownic wyświetlających sygnały sterowania pociągami oraz 14 hangarów wzdłuż 
torów zawierających elementy systemu sygnalizacji.  
 
Projekt, którego początki sięgają lat 60-tych, został rozwinięty w latach 90-tych, a 
pierwsze prace w Queens i na Manhattanie rozpoczęły się w 2006 roku. Wykonawcy 
projektu East Side Access na przestrzeni lat dokonali kilku inżynieryjnych osiągnięć, w 
tym przeprowadzili wysadzanie skał pod dworcem kolei podmiejskim Grand Central z 
ograniczonym wpływem na funkcjonowanie kolei, wykonali prace ziemne zarówno pod 
Northern Boulevard, jak i naziemnym i podziemnym systemem metra w Queens oraz 



 

 

zwiększyli przepustowość Harold Interlocking, najbardziej obciążonego ruchem węzła 
kolejowego w Ameryce Północnej.  
 
Oprócz odciążenia stacji Penn Station, projekt East Side Access zwiększy 
konkurencyjność Nowego Jorku na arenie międzynarodowej, zapewniając nowe 
połączenie z centrami biznesowymi w dzielnicy East Side i wspierając wzrost 
zatrudnienia wokół dworca Grand Central Terminal. Po zakończeniu projektu, 
wydajność operacyjna węzła kolejowego Harold Interlocking znacznie się poprawi, co 
przyniesie korzyści podróżującym wzdłuż całego Korytarza Północno-Wschodniego. Po 
raz pierwszy możliwość podróżowania w dwie strony pomiędzy Nowym Jorkiem a Long 
Island stanie się realistyczną opcją dla tego regionu i pozwoli pasażerom East Midtown i 
Metro-North Railroad na połączenie z lotniskiem JFK poprzez Long Island Rail Road i 
Jamaica AirTrain.  
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