
TỜ THÔNG TIN: Dự Án Nối Dài BART Silicon Valley Giai Đoạn II 
của VTA

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 Diridon San José hiện là trạm trung tâm của San José. Trạm này cũng hoạt động như là một đầu mối giao thông công cộng cho Quận 
Santa Clara và Silicon Valley. Trạm có các dịch vụ Caltrain, Altamont Corridor Express (ACE), xe điện của VTA, và Amtrak. Ngoài ra còn 
có các dịch vụ xe buýt của California Shuttle Bus, Amtrak Thruway Bus, Monterey-Salinas Transit, San Benito Transit, Santa Cruz Metro 
(Highway 17 Express), VTA địa phương và các xe shuttles và xe buýt của hãng sở.
Việc đưa vào trạm BART ở Diridon, trong đó bao gồm cả các địa điểm lối vào và lối đi bộ, sẽ được điều phối qua Kế Hoạch Tìm Kiếm Ý 
Tưởng Phát Triển Trạm Diridon đang được VTA tiến hành, với sự hợp tác của Caltrain, Thành Phố San José, và California High Speed Rail. 
Trạm BART tại Diridon dự kiến sẽ được đặt ngay phía nam đường West Santa Clara Street, giữa Autumn Street và Trạm San José Diridon 
Caltrain.

Trạm Diridon

Xem tiếp trang mặt sau
BART-Phase2-Stations-060818-VIE

Khu vực xây dựng theo giai đoạn

Lối vào trạm
Trạm xe điện ngầm & 
cơ sở vật chất hệ thống

Cơ sở vật chất hệ thống trên 
mặt đất và dưới mặt đất
Cơ sở vật chất công cộng/đề án cùng 
phát triển chú trọng đến phương 
tiện giao thông công cộng của VTA

Cơ sở vật chất nối chuyến 

Các đường ray hiện tại 

Sân ga trạm ở dưới 

Cơ sở vật chất công cộng/
đề án cùng phát triển 

chú trọng đến phương tiện giao 
thông công cộng của VTA

Khu vực xây dựng theo giai đoạn

Lối vào trạm
Trạm xe điện ngầm & 
cơ sở vật chất hệ thống

Cơ sở vật chất hệ thống trên 
mặt đất và dưới mặt đất
Cơ sở vật chất công cộng/đề án cùng 
phát triển chú trọng đến phương 
tiện giao thông công cộng của VTA

Cơ sở vật chất nối chuyến 

Các đường ray hiện tại 

Sân ga trạm ở dưới 

Cơ sở vật chất công cộng/
đề án cùng phát triển 

chú trọng đến phương tiện giao 
thông công cộng của VTA



Vài Nét về Trạm Diridon
Dự kiến sẽ có 9,600 hành khách đi lại hàng ngày vào năm 2035
Sân ngầm dưới đất và các tầng sân ga nơi hành khách lên xe
Sẽ cung cấp các điểm kết nối cho người đi bộ với Trạm San José Diridon hiện tại, giúp tiếp cận các dịch vụ xe điện chở 
khách/liên thành phố, xe điện nội thành, xe buýt, và đề án Xe Lửa Tốc Hành
Có cơ sở vật chất Kiss-and-ride (thả khách)
Bao gồm một trung tâm nối chuyến xe buýt
Đề Án Cùng Phát Triển Chú Trọng đến Phương Tiện Giao Thông Công Cộng, là công trình đa dụng và thểtiện lợi cho 
người đi bộ, nằm gần hệ thống giao thông công cộng


