
Εμπειρίες από την Μελέτη και Κατασκευή του Μετρό της Doha -             
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Μετρό της Doha είναι ένα από τα πλέον προβεβλημένα έργα του Qatar. 
Εξυπηρετεί τόσο την πρωτεύουσα της χώρας όσο και τα προάστιά της, με 
όλες τις σημαντικές τοποθεσίες να έχουν εύκολη και άνετη πρόσβαση σ' 
αυτό.  

Το μεγαλύτερο μέρος των γραμμών του Μετρό της Dohaείναι υπόγειο, και 
ως εκ τούτου η μεθοδολογία κατασκευής σηράγγων έχει σημαντικό ρόλο 
στην κατασκευή του. Τα υπόγεια τμήματα, διατρήθηκαν με μηχανήματα ο-
λομέτωπης κοπής (TBMs). Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε η ελάχιστη δυνατή α-
ναστάτωση στην λειτουργίας της πόλης στην επιφάνεια του εδάφους. Λόγω 
της γεωλογικής δομής του Qatar, η Qatar Rail επέλεξε να χρησιμοποιήση 
μηχανήματα "αντιστάθμισης της πίεσης των γαιών" (Earth Pressure Bal-
ance - EPB). Τα μηχανήματα αυτά είναι ιδανικά για συνθήκες μαλακού βρά-
χου και μπορούν να αντιμετωπίσουν ευχερώς τα προβλήματα που δημιουρ-
γούν οι υψηλοί υδροφόροι ορίζοντες στο υπέδαφος της Doha. Τα 21 τελευ-
ταίας τεχνολογίας TBMs που χρησιμοποίησε η Qatar Rail, σε κάποια χρονική 
περίοδο ταυτοχρόνως, αναγνωρίσθηκαν από την Guinness World Records 
ως "The Largest Number of Tunnel Boring Machines Operating Simultane-
ously on a Single Project". 

Η κατασκευή του Μετρό της Doha προβλέπεται σε δύο φάσεις: κατά την 
διάρκεια της πρώτης φάσης κατασκευάσθηκαν οι τρεις από τις τέσσερεις συ-
νολικά προβλεπόμενες γραμμές (Κόκκινη, Χρυσή και Πράσινη) με 37 σταθ-
μούς. Η λειτουργία και των τριών γραμμών άρχισε τον Δεκέμβριο 2019. Η 
δεύτερη φάση προβλέπεται να ολοκληρωθή το 2026, και θα περιλαμβάνη 
την επέκταση των ήδη κατασκευασθεισών γραμμών, καθώς και την κατα-
σκευή μιας νέας – της Γαλάζιας Γραμμής. Στην φάση αυτή θα κατασκευα-
σθούν 72 ακόμη σταθμοί. 

Οι σταθμοί έχουν σημαντικό ρόλο – και πρακτικό και πολιτιστικό – σε οποιο-
δήποτε Μετρό. Αρχιτεκτονικά, οι σταθμοί θα αντανακλούν την αρχιτεκτονική 
κληρονομιά της χώρας, με θολωτές κατασκευές προσομοιάζουσες στις πα-
ραδοσιακές τέντες των Βεδουίνων. Ο μεγαλύτερος σταθμός, Msheireb, απο-
τελεί την καρδιά του Μετρό της Doha Metro, από τον οποίο διέρχονται όλες 
οι γραμμές. 

Στην διάλεξη θα παρουσιασθούν τα γεωτεχνικά, κυρίως, θέματα, που πα-
ρουσιάσθηκαν κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, οι τρόποι και 
μέθοδοι αντιμετώπισής τους, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης των μελετών 
του έργου. 
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