
MGA KAALAMANAN: Mga Express Lane
Paunang Proyekto para sa State Route 237 na Mga Express Lane 

237 PILOT 5/5/15 (T)

Isang bagong 
mapagpipilian para 
sa mas mainam na 

pagbibiyahe! 

Paglalarawan sa Proyekto 

Matatagpuan sa State Route (SR) 237, ang Paunang Proyekto ay magbabago sa paggamit o 
pagpasok sa express lane na papunta sa kanluran sa pagitan ng Zanker Road on-ramp at North 
First Street off-ramp sa San Jose. Sa sandaling mapatupad, ang Paunang Proyekto ay mag-aalis 
sa kasalukuyang mga nakapinturang buffer stripe sa papuntang kanluran na SR 237 na malapit sa 
Zanger Road on-ramp, para mapahintulutan ang mga karapat-dapat na carpooler ng mas maagang 
paggamit sa express lane. Halos 4,100 feet ng dobleng puting linya ang papalitan ng maiksing stripe 
na nagpapahiwatig ng pasukan at labasan. Ito ay magpapahintulot sa mga sumasakay na lumabas 
sa express lane patungo sa North First Street off-ramp. Ang kasalukuyang SR 237 na Express Lane 
Phase 1 na dulo ng labasan ng sona ng transisyon na malapit sa Lawrence Expressway sa Sunnyvale 
ay ipapanatili. 

Ang Paunang Proyekto ay mananatili sa isang takdang panahon na halos anim na buwan, o hanggang 
sa maagang pagtatapos nito, ayon sa pagkakatiyak sa pagtutuklas sa mga isyu sa kaligtasan 
at operasyon: sa kasong ito, ang dobleng solid na puting stripe ay ilalagay muli sa dati nitong 
pagkakalagay. Ang VTA, Caltrans at kasama ang mga kapartner sa proyekto ay magsasagawa ng 
isang malawakang programa para sa pagbabantay sa kaligtasan at operasyon para matasa ang mga 
resulta ng Paunang Proyekto. 
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Mga Kapartner sa Proyekto



Pakay ng VTA: Ang VTA ay 
nagkakaloob ng naaalagaan, madaling 
magamit, nakatuon sa komunidad na mga 
opsyon sa transportasyon na makabago, 
may pananagutan sa kapaligiran, at 
nagtataguyod sa sigla ng ating rehiyon.

Paano Maaaring Makipag-Ugnayan sa Amin

Kung kayo ay may anumang katanungan tungkol sa Proyekto ng VTA sa Express Lane, 
makipag-ugnayan sa amin sa:
www.vta.org/expresslanes.  Email: community.outreach@vta.org
Community Outreach Department ng VTA: (408) 321-7575, 
TTY para sa may kapansanan sa pandinig: (408) 321-2330

Schedule

Spring 2015: Ang pagpapatupad nito 
ay magtatagal ng halos isang linggo na 
mangangailangan ng pagtatrabaho sa 
gabi sa mga isasarang daanan o lane. 
Halos anim na median na karatula sa 
daanan, sa may southbound I-880 at 
westbound SR 237 ay papalitan (hal. 
mga karatula na nakasaad na “No exit 
to Zanker Rd or N First St,” ay papalitan 
ng “No exit to Zanker Rd”).  

Spring - Fall 2015: Ang pagsusuri sa 
mga kalagay ng trapiko ay isasagawa 
habang isinasagawa ang pagbabantay 
sa kadaliang malipat ng pasilidad, 
mga operasyon, at kaligtasan para 
mapasyahan kung ang dashed stripe ay 
gagawing permanente o ibabalik muli ang 
dobleng solid na puting stripe buffer.

Fall 2015: Pagkukumpleto sa paunang 
proyekto.

Mga Madalas na Katanungan

T: Bakit ito ay isang paunang 
proyekto ng State Route (SR) 237 Express Lanes at hindi isang permanenteng proyekto?  
S: Ang buffer na naghihiwalay sa express lane at sa mga general purpose lane ay isang napakahalagang bahagi sa pananatili ng 
maayos na daloy ng trapiko sa loob ng kani-kaniyang lane ng mga sasakyan. Ang paunang proyekto na ito ay tatasa kung ang 
napahusay na paraang magamit ng mga carpooler ay makakapagkaloob ng mas kaunting haba ng buffer habang pinanatili ang 
daloy ng trapiko sa corridor. Kabilang sa pagtatasa ang pagbabantay sa kakayahang malipat, mga operasyon, at kaligtasan ng 
pasilidad. Sa sandaling natapos na ng pagtatasa na ito, ang bagong dashed na stripe ay magiging permanente o ang dobleng 
solid na puting stripe buffer ay ibabalik. 

T: Paano napagpasyahan ng VTA at Caltrans na anim na buwan ay sapat na panahon para sukatin ang mga kondisyon ng 
trapiko na darating sa muling paglalagay ng dobleng solid na puting linya at gawing dashed na puting linya? 
S: Ang anim na buwan na inilaan para sa paunang proyekto ay dapat ayon sa saklaw ng pagbabago, at kukumpleto sa pagtatasa 
sa oras para masimulan ang SR 237 Express Lanes Phase 2 na proyekto. Batay sa nalikom na data sa panahon ng pagsusubok, 
isang pagtatasa sa pagbabago sa paglalagay ng stripe ay maaaring maganap nang mas maaga kaysa sa naplanong anim na 
buwan na panahon. 

T: Bakit ninyo ito ginagawa ngayon at hindi ito ginawa kasama ng pagpapatupad ng SR 237 Express Lanes Phase 1? 
S: Ang opsyon para sa dashed na striping ay tinasa bilang parte ng proyekto ng Phase 1, pero batay sa pagtatasa noong mga 
panahong iyon, nagdesisyon na ipatupad ang dobleng puting lina na striping sanhi ng mga pagkakabahala na may kinalaman sa 
operasyon at kaligtasan.

T: Ano ang kahulugan nito para sa mga sumasakay na dumadaan sa lugar araw-araw? 
S: Ang namungkahing mga pagbabago sa paglalagay ng striping sa papunta sa kanlurang SR 237 sa pagitan ng Zanker Road at 
North First Street ay magpapahintulot sa mga karapat-dapat na carpooler mula sa Calaveras Boulevard at McCarthy Boulevard 
na mas maagang makapasok sa express lane. At, ang mga suasakay sa express lane ay makakalabas sa express lane para 
makapasok sa North First Street off-ramp.

T: Kasunod ng naplanong anim na buwan na tagal ng paunang proyekto, paano mapapasyahan ng VTA at Caltrans kung 
ang paunang proyekto ay magiging permanente o kung ang paglalagay ng striping ay ibabalik sa dating kondisyon bago 
ang pagsasagawa ng paunang proyekto? 
S: Ang data na nalikom at nasuri sa tagal ng anim na buwan na panahon ng pagtatasa ay rerepasuhin batay sa pagganap na may 
kaugnayan sa kadalian na malipat, operasyon at kaligtasan, tulad nang naunang nabanggit.

T: Magkano ang magiging halaga ng proyektong ito at saan magmumula ang mga pondo?  
S: Ang total na paunang programa ay tinatantiyang magkakahalaga ng halos $250,000 gamit ang pondo na mula sa mga lokal na 
pondo ng VTA. 
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