
Phương Pháp Xây Đường Hầm 
Dự Án BART Silicon Valley Giai Đoạn II của VTA là đoạn nối dài sáu dặm với bốn trạm, sẽ đưa dịch vụ xe điện BART từ 
Berryessa/Bắc San José qua khu trung tâm thành phố San José đến Thành Phố Santa Clara. Dự Án Giai Đoạn II sẽ bao 
gồm một đường hầm dài khoảng năm dặm, hai trạm thông hơi giữa đường hầm, một trạm bảo trì và sân lưu trữ, ba trạm xe 
điện ngầm (Alum Rock/28th Street, Khu Trung Tâm San José, Diridon), và một trạm trên mặt đất (Santa Clara). Đường hầm 
xe điện ngầm sẽ nằm trong một đường hầm có đường kính lớn.

Đường Hầm Một Ống
Đường hầm sẽ được xây theo dạng một đường hầm duy nhất có đường kính lớn. 
Đường hầm dài khoảng 45 foot sẽ có hai đường ray độc lập, mỗi đường ray đi một 
hướng. Các sân ga đón thả khách sẽ được đặt trong đường hầm, kết nối với các cổng 
vào trạm qua các lối đi ngầm dưới đất. Tùy theo từng trạm, các sân ga sẽ nằm dưới 
mặt đất khoảng 66 và 85 feet.

Trong phạm vi đường hầm sẽ có các điểm thoát hiểm khẩn cấp đặt cách nhau 300 đến 
600 feet, qua đó cho phép hành khách tới được các khu vực không bị ảnh hưởng trong 
tình huống khẩn cấp. Đường hầm sẽ được đào bằng Máy Đào Đường Hầm (TBM) ở độ 
sâu trung bình 60 feet. Tại các trạm, các phương pháp khoan mặt đất mềm sẽ được sử 
dụng để đào các điểm kết nối ngầm giữa đường hầm (có các sân ga lên xuống xe) và 
các khu sân trạm không nằm trên công lộ.

Máy Đào Đường Hầm (TBM) vận hành như thế nào?
Máy đào đường hầm (TBM) là hệ thống máy khoan lớn, đào và lắp lớp lót đường hầm sơ bộ để đỡ đường hầm, cần thiết 
để xe điện đi lại dưới mặt đất. Phần phía trước của TBM (đầu cắt, như hình bên trái ở dưới) đục, mài, và loại bỏ đất. 
• Trong chiếc hố lớn được tạo ra, các đoạn bê tông đúc sẵn sẽ được lắp vào để tạo thành các vòng tròn làm trụ đỡ đường 

hầm. Các vòng tròn bê tông đúc sẵn này sẽ được bít kín để tránh nước và bùn xâm nhập vào trong đường hầm.
• Đất sẽ được dỡ qua các cổng khởi công và được chở đi hoặc tái sử dụng cho dự án.
• Nguồn điện cho TBM sẽ được cung cấp qua một trạm điện phụ tạm thời và máy sẽ ra vào đường hầm thông qua một 

trong hai cổng.
• Sau khi TBM hoàn tất công đoạn đào đường hầm, có thể đường ray và các cơ sở vật chất. Loại máy và lộ trình di chuyển 

cụ thể sẽ được xác định trong thời gian diễn ra dự án.
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VTA’s BART Silicon Valley Program Overview

VTA is extending the BART regional heavy rail system to Milpitas, San Jose, and Santa Clara. The 16-mile 
extension, called the BART Silicon Valley Program, will extend the BART system south of BART’s future Warm 
Springs/South Fremont Station in Fremont to Milpitas, San Jose, and Santa Clara. When completed, this fully 
grade-separated project is planned to include six stations and a new maintenance and storage facility in Santa 
Clara. VTA’s BART Silicon Valley Program is being delivered in two phases. The Berryessa Extension Project 
(Phase I) is under construction and scheduled to open in 2018, with stations in Milpitas and the Berryessa 
area of San Jose. The Phase II Extension Project (Phase ll) will include a 5-mile-long subway tunnel through 
downtown San Jose and will extend the BART system from the future Phase I terminus for approximately six 
miles to the City of Santa Clara. Four stations are proposed for Phase II: Alum Rock/28th Street, Downtown 
San Jose, Diridon, and Santa Clara. 

Phase II Schedule
Public Review of Draft Environmental Document (SEIS/SEIR)..................... December 2016 through March 2017

Preparation of Final SEIS/SEIR .................................................................... March 2017 through January 2018

Release of Final SEIS/SEIR........................................................................... February 2018

VTA Board Approves Project......................................................................... April 2018

FTA Approves Project.................................................................................... June 2018

Construction Begins...................................................................................... 2018

Passenger Service......................................................................................... 2026
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Cộng đồng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong thời gian xây cất? 
Phương pháp xây đường hầm một ống giảm bớt ảnh hưởng do hoạt động xây cất hơn so với các phương pháp thông thường 
do phần lớn hoạt động đào đất được tiến hành mà không gây ảnh hưởng đến đường phố. Tuy nhiên, một dự án xây dựng lớn 
như Dự Án Giai Đoạn II chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến cộng đồng. Ví dụ, trong thời gian xây cất, bao gồm cả di dời hệ thống 
tiện ích, sẽ cần phải tạm đóng các lối đi bộ và làn đường cũng như các ảnh hưởng tại các lối vào trạm, các cổng tiếp cận, và 
các kết cấu thông hơi. VTA sẽ tiếp tục hợp tác với các thành phố San José và Santa Clara, các nhà thầu xây dựng, công chúng, 
các cư dân, và doanh nghiệp địa phương nhằm giảm thiểu ảnh hưởng ở mức độ có thể được. Công trình dự án quan trọng dự 
kiến sẽ khởi công vào năm 2020.

Taylor R
d

McKee Rd

13th St 19th St
11th St

10th St

4th St

1st St

Market St

24th StE Santa Clara St

W Santa Clara St

W Hedding St

N 1st St

Coleman Ave

NOT TO SCALE

N

Mineta 
San Jose 

International Airport

Newhall 
Maintenance 

Facility

680

680

280

880

87

87

101

101

880

Phase I Alignment
Phase II Ground-Level Alignment
Phase II Single-Bore Tunnel Alignment

LEGEND

13th Street  
Ventilation Facility

Cổng phía Tây (Cổng ra vào thông thường) 

Trạm Xe Điện Ngầm Thông Thường 

Stockton Avenue  
Ventilation Facility

SANTA CLARA 
STATION

DOWNTOWN 
SAN JOSÉ STATIONDIRIDON STATION

ALUM ROCK/ 
28TH STREET
STATION

BERRYESSA/ 
NORTH SAN JOSÉ 

STATION

VTA’s BART Silicon Valley Phase II Extension Project
Draft Recommendations July 2018

Cổng phía Đông (Cổng ra vào thông thường) 

VTA’s BART Silicon Valley Program Overview

VTA is extending the BART regional heavy rail system to Milpitas, San Jose, and Santa Clara. The 16-mile 
extension, called the BART Silicon Valley Program, will extend the BART system south of BART’s future Warm 
Springs/South Fremont Station in Fremont to Milpitas, San Jose, and Santa Clara. When completed, this fully 
grade-separated project is planned to include six stations and a new maintenance and storage facility in Santa 
Clara. VTA’s BART Silicon Valley Program is being delivered in two phases. The Berryessa Extension Project 
(Phase I) is under construction and scheduled to open in 2018, with stations in Milpitas and the Berryessa 
area of San Jose. The Phase II Extension Project (Phase ll) will include a 5-mile-long subway tunnel through 
downtown San Jose and will extend the BART system from the future Phase I terminus for approximately six 
miles to the City of Santa Clara. Four stations are proposed for Phase II: Alum Rock/28th Street, Downtown 
San Jose, Diridon, and Santa Clara. 

Phase II Schedule
Public Review of Draft Environmental Document (SEIS/SEIR)..................... December 2016 through March 2017

Preparation of Final SEIS/SEIR .................................................................... March 2017 through January 2018

Release of Final SEIS/SEIR........................................................................... February 2018

VTA Board Approves Project......................................................................... April 2018

FTA Approves Project.................................................................................... June 2018

Construction Begins...................................................................................... 2018

Passenger Service......................................................................................... 2026

   

FACT SHEET: BART Silicon Valley
VTA’s BART Silicon Valley Phase ll Extension Project

Continued on reverse side

VTA BART Ext Phase ll 021418


