
Pangkalahatang Ideya
Ang Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA), sa pakikipagtulungan ng Lungsod ng San 
Jose at California Department of Transportation (Caltrans), ay nagmungkahi na pagbutihin ang 
mga operasyon at ang daloy ng traffic ay sinusuportahan ang pagde-develop sa mga lugar sa 
paligid ng North San Jose (NSJ) Highway 101 (US 101), Zanker Road, Skyport Drive at North 4th 
Street sa pagitan ng US 101/North 1st Street at US 101/I-880 na mga interchange sa San Jose.   
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Mga Layunin
Ang layunin ng proyektong ito ay gawing mas maayos ang daloy ng trapiko, sirkulasyon ng 
lokal na network at mabigyang-daan ang iba’t ibang paraan ng paglalakbay sa pamamagitan 
ng isang bagong pahilaga-timog na lokal na kalsadang korihidor (katapat ng korihidor ng 
North First Street) sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang bagong tawiran sa ibabaw na 
mag-uugnay ng Zanker Road patungong Skyport Drive/North 4th Street.  Pabibilisin ng 
proyektong ito ang pag-access papunta at pabalik mula sa Mineta San Jose International 
Airport (SJC), maglalaan ng bagong pedistriyan at mga pasilidad para sa bisikleta, at 
pagagandahin ang mga serbisyong transportasyon sa loob ng dine-develop na lugar sa NSJ. 

Kasama sa iminungkahing mga pagpapabuti ang mga sumusunod: 
• Paggawa ng isang bagong tulay na tawiran sa ibabaw ng US 101/ 
   Zanker Road/Sky port Drive/North 4th Street
• Pagbabago o pagpapatibay ng mga on- at off-ramps ng US 101
• Pagbabago ng kasalukuyang mga koneksyon at interseksyon ng lokal  
   na kalye sa area.
• Pagpapatupad ng mga pagpapabuti ng Complete Street

Eskedyul ng Proyekto
Ang Alternatibong Pag-aaral at Dokumento para sa Pagpapasimula ng Proyekto  
(Project Initiation Document, PID) ay inaprubahan ng Caltrans noong Hulyo 2017. 
Para sa eskedyul nitong kamakailan, bisitahin ang website ng proyekto:   
vta.org/projects-and-programs/highway/101-zanker

Halaga ng Proyekto
Ang halaga ng proyekto ay tinatayang nasa pagitan ng $120 milyon at $150 milyon, na 
magbabago pa kapag isinama ang mga idaragdag na mga pagpapabuti na malalaman  
pa sa hinaharap.

Paano Makikipag-ugnayan sa Amin 
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa proyektong ito, mangyaring tawagan ang 
Community Outreach ng VTA sa (408) 321-7575, (TTY) para sa mga may problema sa 
pandinig (408) 321-2330. Maaari nyo rin kaming bisitahin sa web sa www.vta.org,  
o mag-e-mail sa amin sa community.outreach@vta.org.
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