
TỜ THÔNG TIN: Các Làn Đường Cao Tốc 
Dự Án Thí Điểm Các Làn Đường Cao Tốc Xa Lộ Tiểu Bang 237

237 PILOT 5/5/15 (V)

Lựa chọn  
mới để đi  

lại tốt hơn! 

Mô Tả Dự Án 

Được thực hiện tại Xa Lộ Tiểu Bang (SR) 237, Dự Án Thí Điểm sẽ điều chỉnh việc ra vào các làn 
đường cao tốc theo hướng về phía tây giữa đoạn vào dốc Zanker Road và đoạn ra khỏi dốc North 
First Street tại San Jose. Khi được thực hiện, Dự Án Thí Điểm sẽ xóa bỏ vạch của vùng đệm hiện 
hữu theo hướng SR 237 về phía tây gần đoạn vào dốc Zanker Road, nhằm cho phép các xe đi 
chung nhiều người hội đủ điều kiện được vào làn cao tốc sớm hơn. Khoảng 4.100 bộ đường hai 
vạch liền màu trắng sẽ được thay thế bằng một vạch đứt đoạn biểu thị các điểm vào và ra. Điều 
này cho phép các khách thông hành ra khỏi làn cao tốc để vào đoạn ra khỏi dốc North First Street. 
Điểm kết thúc Các Làn Đường Cao Tốc Xa Lộ Tiểu Bang 237 Giai Đoạn 1 hiện hữu cho vùng chuyển 
tiếp gần Đường Cao Tốc Lawrence tại Sunnyvale sẽ được giữ lại. 

Dự Án Thí Điểm sẽ được thực hiện trong một thời gian khoảng sáu tháng, hoặc sớm hơn trước thời 
hạn, tùy thuộc vào nếu phát hiện các vấn đề về an toàn hoặc vấn đề về vận hành: trong trường 
hợp này hai vạch liền màu trắng sẽ được đưa trở lại theo hình dạng ban đầu. VTA, Caltrans cùng 
với các đối tác tài trợ dự án sẽ thực hiện một  chương trình giám sát vận hành và an toàn toàn diện 
để đánh giá kết quả của Dự Án Thí Điểm. 
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Các Đối Tác Tài Trợ Dự Án



Nhiệm Vụ của VTA: VTA cung cấp các 
lựa chọn giao thông bền vững, dễ dàng 
sử dụng, chú trọng tới cộng đồng, các 
lựa chọn này mang tính sáng tạo, có 
trách nhiệm với môi trường và phát huy 
sức sống cho khu vực của chúng ta.

Liên Lạc với Chúng Tôi

Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến Dự án Các Làn Đường Cao Tốc VTA,  
vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: 
www.vta.org/expresslanes.  Bằng email: community.outreach@vta.org
Ban Tiếp Ngoại Cộng Đồng VTA: (408) 321-7575,
TTY cho người khiếm thính: (408) 321-2330

Thời hạn

Mùa Xuân 2015: Việc thực hiện sẽ mất 
chừng một tuần làm việc ban đêm 
với việc đóng các làn đường. Khoảng 
sáu biển báo cho phần đường ở giữa, 
cùng với đoạn SR 237 hướng về phía 
nam I-880 và đoạn hướng về phía tây, 
sẽ bị tháo bỏ (ví dụ, biển báo “Không 
có lối ra cho Zanker Rd hoặc N First 
St’ sẽ được thay bằng “Không có lối ra 
cho Zanker Rd”). 

Mùa Xuân – Thu 2015: Phân tích các 
điều kiện giao thông sẽ được thực 
hiện trong quá trình giám sát độ linh 
động, vận hành, và an toàn của công 
trình để xác định liệu vạch đứt đoạn sẽ 
là cố định hay vùng đệm với hai vạch 
liền màu trắng sẽ được khôi phục.

Mùa Thu 2015: Hoàn thành dự án  
thí điểm.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Hỏi: Tại sao Dự Án Các Làn Đường Cao Tốc Xa Lộ Tiểu Bang (SR) 237 lại là thí điểm mà không phải là dự án chính thức? 
Đáp: Vùng đệm ngăn cách làn đường cao tốc và các làn đường thông thường là một thành phần trọng yếu giúp duy trì luồng 
giao thông trôi chảy giữa các làn đường nói trên. Dự án thí điểm này sẽ đánh giá liệu có thể cải tiến khả năng sử dụng đường 
cho các xe đi chung nhiều người khi giảm chiều dài vùng đệm trong khi vẫn duy trì được luồng giao thông tại hành lang. 
Đánh giá sẽ bao gồm việc giám sát độ linh động, vận hành và an toàn của công trình. Khi việc đánh giá hoàn tất, vạch đứt 
đoạn mới sẽ trở thành cố định hoặc vùng đệm với hai vạch liền màu trắng sẽ được khôi phục. 

Hỏi: VTA và Caltrans xác định như thế nào khi cho rằng sáu tháng là một khoảng thời gian đủ để đo lường các điều kiện 
giao thông khi thay hai đường vạch liền màu trắng bằng vạch đứt đoạn màu trắng? 
Đáp: Sử dụng sáu tháng thí điểm là đủ đối với mức thay đổi được thực hiện, và sẽ hoàn thành đánh giá kịp thời để bắt đầu 
dự án Các Làn Đường Cao Tốc Xa Lộ Tiểu Bang (SR) 237 Giai Đoạn 2. Tùy thuộc vào các dữ liệu thu thập trong thời kỳ thí điểm, 
một đánh giá về sự thay đổi việc kẻ vạch có thể được thực hiện sớm hơn thời kỳ kế hoạch sáu tháng. 

Hỏi: Tại sao quý vị thực hiện việc này vào lúc này mà không vào lúc thực hiện dự án Các Làn Đường Cao Tốc Xa Lộ Tiểu 
Bang (SR) 237 Giai Đoạn 1?  
Đáp: Tùy chọn kẻ vạch đứt đoạn đã được đánh giá là một phần của dự án Giai đoạn 1, nhưng dựa trên đánh giá vào thời điểm 
đó, quyết định được đưa ra là thực hiện kẻ vạch đôi màu trắng do các lo ngại liên quan đến vận hành và an toàn.

Hỏi: Điều này sẽ có ý nghĩa gì đối với khách thông hành hàng ngày đi qua khu vực? 
Đáp: Các thay đổi đề xuất đối với việc kẻ vạch đường trên SR 237 về hướng tây giữa Zanker Road và North First Street sẽ cho phép 
các xe đi chung nhiều người hội đủ điều kiện từ Đại Lộ Calaveras Boulevard và Đại Lộ McCarthy Boulevard được vào làn cao tốc sớm 
hơn. Đồng thời, khách thông hành tại làn cao tốc sẽ có thể ra khỏi làn cao tốc để tới đoạn ra khỏi dốc của North First Street.

Hỏi: Sau thời gian kế hoạch sáu tháng cho dự án thí điểm, VTA và Caltrans xác định thế nào để dự án thí điểm trở thành cố 
định hoặc chuyển đổi trở lại việc kẻ vạch như tình trạng trước khi diễn ra dự án thí điểm? 
Đáp: Dữ liệu thu thập và phân tích trong thời kỳ đánh giá sáu tháng sẽ được xem xét dựa trên hiệu quả liên quan đến độ linh 
động, vận hành và an toàn như đã đề cập ở phần trên.

Hỏi: Dự án này dự kiến sẽ tốn kém bao nhiêu và nguồn ngân sách lấy ở đâu? 
Đáp: Toàn bộ chương trình thí điểm được dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng $250,000 với ngân sách từ các quỹ nội bộ VTA. 
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