FOLHA INFORMATIVA: BART Silicon Valley da VTA - Fase II 		
Extensão do Projeto

Estação de Downtown San José
Perspetiva geral
BART Silicon Valley da VTA - Fase II do Projeto é uma extensão com quatro estações e seis milhas, que irá trazer o serviço de comboios BART
desde Berryessa/North San José através da baixa da cidade de San José e até à Cidade de Santa Clara. A Fase II do Projeto incluirá um túnel de
aproximadamente cinco milhas, duas instalações de ventilação a meio do túnel, uma instalação de manutenção e estaleiro de armazenagem, três
estações subterrâneas (Alum Rock/28th Street, Downtown San José, Diridon) e uma estação ao nível do solo (Santa Clara). O túnel do metropolitano
estará dentro de um túnel de grande diâmetro.
A baixa de San José alberga mais de 250 restaurantes, 9 teatros, numerosas galerias de arte, museus e muitos festivais únicos e eventos especiais.
A área da baixa inclui a Universidade de San Jose, o bairro artístico de SoFA, o alvoroço da praça San Pedro e as diversas ofertas de artes ao vivo
do distrito de convenções e cultural. A estação Downtown de San José foi planeada para ficar localizada ao longo da East Santa Clara Street entre
Market Street e 3rd Street.

Opções de entrada da estação
Estação subterrânea
e instalações do sistema
Instalações do sistema acima
e abaixo do nível do solo
Instalação pública/
Desenvolvimento conjunto
orientado para trânsito da VTA
Plataforma da estação abaixo

Vias de caminho de ferro existentes
Área de obra de construção
Propriedade da VTA
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Continuado no verso

Estação Downtown San José em perspetiva geral
• 24.300 passageiros diários projetados em 2035
• Estação subterrânea por baixo da East Santa Clara Street
• Níveis de área central no subsolo e de plataforma de acesso aos comboios
• Melhorias paisagísticas propostas ao longo da East/West Santa Clara Street
• Desenvolvimento conjunto proposto orientado para trânsito (Transit-Oriented Joint Development), que é um desenvolvimento de uso
misto para peões, que está localizado perto do trânsito
• Entradas ao nível da rua localizadas em área fora da rua
• Entrada principal localizada no quarteirão da VTA, entre Market Street e 1st Street, no lado norte da East Santa Clara Street

