MGA KAALAMAN:

Ang BART Silicon Valley Phase II Extension

Project ng VTA

Santa Clara 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 humigitkumulang 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 Santa Clara ay matatagpuan sa gitna ng Silicon Valley at lokasyon ng headquarters ng maraming mga high-tech na kompanya kasama na ang Intel.
Ito rin ay lokasyon ng Santa Clara University, ang pinakamatandang institusyon ng higher learning sa estado ng California, at Levi’s Stadium, ang tirahan
ng San Francisco 49ers ng NFL. Ang Santa Clara ay malapit sa San José, Sunnyvale, at Cupertino. Ang Santa Clara Station ay nakaplanong ilipat katabi
ng Santa Clara Transit Center at Santa Clara University.
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Ang Santa Clara Station sa Isang Sulyap
• 7,800 mga pasahero araw-araw ang inaasahan sa taong 2035
• Ground-level na istasyon na may sa under ground na concourse
• Kasama ang bus transit center (terminal ng bus)
• Magagamit ng tumatawid at naglalakad para makaabot sa concourse level ng istasyon ng Bard hanggang sa Santa Clara Caltrain Plaza at
hanggang Brokaw Road
• Kiss-and-ride (pagbababa sa pasahero) na mga pasilidad at pati na rin mga lugar ng sakayan sa bus at shuttle sa may Brokaw Road
• Multi-level na paradahan katabi ng istasyon
• Ang naimungkahing Transit-Oriented Joint Development, na maaaring malakad, ang mixed-use (magagamit sa iba’t ibang paraan) na
development ay matatagpuan na malapit sa transit

