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

Alum Rock/28th Street Station
Malawakang Pananaw
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-kumulang 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.
Ang Alum Rock/28th Street Station ay naplanong ilalagay katabi ng Five Wounds Portuguese National Church sa pagitan ng US 101
at 28th Street sa hilaga lang ng East Santa Clara Street sa San José. Ang nakapalibot na neighborhood ay kasalukuyang isang halo
ng industrial, low-density na residential, at ground floor na commercial at retail. Ang Little Portugal, dahil kilala ito bilang isang
neighborhood, ay masagana sa kasaysayan at magagandang arkitektura. Ito ang isa sa pinakamalaking komunidad ng Portuguese
sa bansa. Ang Portuguese restaurant na ADEGA, ay una at nag-iisang Michelin star na restaurant sa San José, ay matatagpuan sa
neighborhood.
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Ipinagpatuloy sa likod
nitong pahina

Alum Rock/28th Street Station sa isang Sulyap
• 10,300 mga pasahero araw-araw ang inaasahan sa taong 2035
• Isang ground-level plaza at nasa underground na kurso at plataporm ng sakayan
• Kiss-and-ride (pagbababa sa pasahero) na mga pasilidad sa may N. 28th Street
• Mga lugar ng babaan para sa pasahero at shuttle/bus
• Mga pasilidad na mapaglalagyan ang mga bisikleta
• Multi-level na paradahan katabi ng istasyon
• Koneksyon para sa mga tumatawid o naglalakad sa may timog na bahagi ng istasyon sa N. 28th Street
• Mga akomodasyon para sa planadong Five Wounds Trail sa may N. 28th Street
• Ang naimungkahing Transit-Oriented Joint Development, na maaaring malalakaran, ang mixed-use (magagamit sa iba’t ibang paraan)
na development ay matatagpuan malapit sa transit

