TỜ THÔNG TIN:
của VTA

Dự Án Nối Dài BART Silicon Valley Giai Đoạn II

Trạm Alum Rock/28th Street
Tổng Quan

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, Trung Tâm Thành Phố 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.
Trạm Alum Rock/28th Street dự kiến sẽ được đặt kế bên nhà thờ Five Wounds Portuguese National Church
giữa đường US 101 và 28th Street, ngay phía bắc của East Santa Clara Street ở San José. Khu phố lân
cận hiện có các công trình công nghiệp, gia cư rải rác, và hệ thống thương mại và bán lẻ ở tầng trệt. Little
Portugal, như tên gọi của khu phố này, có lịch sử phong phú và kiến trúc rất đẹp. Đây là một trong những cộng
đồng Bồ Đào Nha lớn nhất quốc gia. Nhà hàng Bồ Đào Nha ADEGA, là nhà hàng có đầu bếp nổi tiếng Michelin
đầu tiên và duy nhất ở San José, cũng ở trong khu phố này.
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Vài Nét về Trạm Alum Rock/28th Street

• Dự kiến sẽ có 10,300 hành khách đi lại hàng ngày vào năm 2035
• Một khu vực trên mặt đất, một sân lớn dưới mặt đất và sân ga để hành khách lên xe
• Cơ sở vật chất Kiss-and-ride (thả khách) dọc theo N. 28th Street
• Các khu vực thả khách và xe buýt/xe shuttle thả khách
• Cơ sở vật chất cất trữ xe đạp
• Công trình đậu xe nhiều tầng kế bên trạm
• Kết nối người đi bộ dọc theo phía nam của khu vực trạm tại N. 28th Street
• Các công trình tiện nghi cho đường mòn Five Wounds Trail dự kiến dọc theo N. 28th Street
• Đề Án Cùng Phát Triển Chú Trọng đến Phương Tiện Giao Thông Công Cộng, là công trình đa dụng tiện lợi cho
người đi bộ, nằm gần hệ thống giao thông công cộng

