
MGA KAALAMAN: Ang BART Silicon Valley Phase II Extension 
Project ng VTA

Mga Benepisyo ng Proyekto 
Ang BART Silicon Valley Phase II Project ng VTA ay isang anim na milya at apat na istasyon na extension na makakapagdulot ng 
serbisyo ng tren ng BART mula sa Berryessa/North San José hanggang sa downtown San José sa Lungsod ng Santa Clara. Ang Phase 
II Project ay may kasamang humigit-kulang na limang milyang tunnel, dalawang mid-tunnel ventilation na pasilidad, isang maintenance 
facility at storage yard, tatlong underground na istasyon (Alum Rock/28th Street, Downtown San José, Diridon), at isang ground-
level na istasyon (Santa Clara). Ang subway tunnel ay nasa isang malaking diameter na tunnel. Kabilang sa Mga Benepisyo mula sa 
proyekto ng Phase II ay:

Mabilis at maaasahang serbisyo ng tren na 
ikokonekta ang BART sa VTA light rail at bus, 
Amtrak, ACE, Caltrain, Capitol Corridor at intercity  
na serbisyo ng bus.

Pinapahusay ang mga transit hub para maisa-ayos ang 
rail, bus, pambisikleta at mga para sa pedestrian na 
paraan ng pagbibiyahe para mapahusay at mapalawak 
ang mainam sa kalusugan ng katawan at mainam sa  

    kapaligiran na mga opsyon sa pagbibiyahe.

Nakikipag-partner sa komunidad para makapaghatid 
ng isang proyekto na naisasakatuparan ang pananaw 
ng mga pumapaligid na komunidad para sa bawat 
area ng istasyon.

Ipinagpatuloy sa likod nitong pahina

MGA BENEPISYO SA 
TAONG  2035

ANG PHASE II AN PARAAN 
PARA SA PAG-ACCESS 

SA BART SYSTEM

MAKAKABILANG SA TRANSIT 
ORIENTED JOINT DEVELOPMENT 

NG PROYEKTO ANG
mga pasahero tuwing Lunes 
hanggang Biyernes sa BART 
Phase II Extension ng VTA

Pagbabawas ng Taunang 
Nabiyaheng Milya ng Sasakyan 
(kung ikukumpara ang proyekto 
na hindi naisagawa)

27 Milyon

Ang nabawas na metric ton 
ng carbon dioxide (CO2) 
mula sa mga emission o 
buga ng sasakyan

22,340

19%

34%

47%

na bagong espasyo para sa opisina

1.675 Million sq. ft.

ng bagong espasyo para sa tindahan

160,000 sq. ft.

na mga bagong unit ng pabahay

500

Pamumuhunan sa transit-oriented na development para 
makapagkaloob ng mas maraming access sa mga trabaho, 
pabahay at edukasyon, na ginagawang posible ang pagko-
commute kahit walang sasakyan.

Dagdag pa sa paglilikha ng libo-libong mga trabaho para sa 
disenyo at konstruksyon, ang Proyekto ng Phase II ay 
magpapasulong sa ekonomiya, na nangangahulugang tumaas 
na pag-unlad at mas maraming trabaho kahit makalipas nang 
matapos ang proyekto.

Ang commercial, retail, at residential na development ay 
magreresulta sa mas malaking pagkolekta sa sales tax at 
property tax, na makakapagpahintulot sa patuloy na 
pamumuhunan ng lokal na pamahalaan.
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Ring the Bay
Ang BART Silicon Valley Phase II Extension ng VTA ay nagkokonekta sa mga  
county ng San Francisco, San Mateo, Alameda, Contra Costa at Santa Clara – 
sa wakas ay masisimulan ang taon sa Bay Area ang may rapid na rail service.

Light Rail


