FOLHA INFORMATIVA: BART Silicon Valley da VTA - Fase II
Extensão do Projeto
Benefícios do projeto
BART Silicon Valley da VTA - Fase II do Projeto é uma extensão com quatro estações e seis milhas, que irá trazer o serviço de
comboios BART desde Berryessa/North San José através da baixa da cidade de San José e até à Cidade de Santa Clara. A Fase II
do Projeto incluirá um túnel de aproximadamente cinco milhas, duas instalações de ventilação a meio do túnel, uma instalação de
manutenção e estaleiro de armazenagem, três estações subterrâneas (Alum Rock/28th Street, Downtown San José, Diridon) e uma
estação ao nível do solo (Santa Clara). O túnel do metropolitano estará dentro de um túnel de grande diâmetro. Os benefícios da Fase
II do projeto incluem:
Serviço de comboios rápido e fiável que ligará o
BART ao caminho de ferro ligeiro e autocarros da
VTA, Amtrak, ACE, Caltrain, Capitol Corridor e
serviço de autocarros interurbano.
Melhorar os centros de distribuição de trânsito
para acomodar modos de transporte de caminho
de ferro, autocarros, bicicletas e peões para
melhorar opções de transporte saudáveis e verdes.
Cooperar com a comunidade para produzir um
projeto que realiza a visão da comunidade
circundante para cada área de estação.

BENEFÍCIOS EM 2035
passageiros em dias
úteis no BART Fase II
Extensão da VTA

Investir em desenvolvimento orientado para o trânsito para
fornecer mais acesso a empregos, habitação e educação,
tornando possível viajar para o emprego sem usar um carro.
Além de criar milhares de empregos ao longo da engenharia
e construção, a Fase II do Projeto irá estimular a economia,
o que significa maior crescimento e mais empregos muito
depois de o projeto ter terminado.
O desenvolvimento comercial, de retalho e residencial
levará a mais rendimentos de impostos de vendas e de
impostos sobre imobiliário, permitindo um continuado
investimento pelo governo local.

O DESENVOLVIMENTO CONJUNTO
DO PROJETO ORIENTADO PARA
TRÂNSITO INCLUIRÁ

47%

1.675 Milhões sq. ft.
de área nova de escritórios

27 Milhões
Redução das milhas anuais
percorridas por veículos
(comparado com se o projeto
não fosse construído)

22,340
Redução de toneladas
métricas de dióxido
de carbono (CO2) de
emissões de veículos
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MODOS DE ACESSO AO
SISTEMA BART NA FASE II

160,000 sq. ft.

34%
19%

de área nova de retalho

500
novas unidades de alojamento residencial

Continuado no verso

Anel em volta da Baía
O BART Silicon Valley Fase II Extensão da VTA liga os condados de San Francisco,
San Mateo, Alameda, Contra Costa e Santa Clara – finalmente um anel em volta
da área da Baía com o serviço rápido de caminho de ferro.

Light Rail

