
Overview
Pagdudugtungin ng proyektong ito ang riles ng tren sa  
Capitol Expressway mula Alum Rock Station hanggang 
Eastridge Transit Center, na magdudugtong sa rehiyon 
at BART. Ang riles ng tren ay nasa elevated guideway at 
grade separated sa Capitol Avenue, Story Road, Ocala 
Avenue, Cunningham Avenue at Tully Road. Ang   
ekstensyon ng Eastridge ay may kasamang estasyon ng 
tren sa Story Road na elevated at maaacess sa   
pamamagitan ng pedestrian overcrossing at isang  
estasyon ng Eastridge na malapit at antas ng Eastridge 
Transit Center.

Background
Ang Proyektong Eastridge patungong BART Regional  
Connector ay bahagi ng mas malaking Capitol Expressway 
Transit Improvement Project na magbabago sa anyo ng 
Capitol Expressway at magiging multi-modal na boulevard 
na magbibigay sa atin ng bus rapid transit (BRT), light rail 
transit, at madaling magdudugtong sa sistema ng  
transit ng rehiyon. Una, aayusin ng VTA ang pag-access  
ng pedestriyan at pasusulungin nito ang hakbang na  
pangkaligtasan sa kahabaan ng expressway sa pagitan ng 
Quimby Road at Capitol Avenue. Natapos ito noong 2012 
at may kasamang bangketa, pedestriyan at ilaw sa kalye, 
at landscaping buffer. Sinundan ito ng muling pagtatayo ng 
Eastridge Transit Center na natapos noong 2015. Ang  
panghuling bahagi ay magdudugtong ng riles mula sa 
kasalukuyang Alum Rock Light Rail Station patungong 
Eastridge Transit Center. 

Project Status: 
•  Noong Hunyo 2016 ang mga VTA Board of Director   
 ay sumang-ayon na pondohan upang makumpleto ang disenyo, makakuha ng right of   
 way at mailipat ang mga utility.

•  Ang construction ay nakadepende sa pagiging available ng pondo

FACT SHEET: Transit
Proyektong Eastridge patungong BART Regional Connector 
Capitol Expressway Light Rail

Pagpapatuloy

EBRC-CELR-032118

Project Funding Partners



Eskedyul ng Proyekto: 
•  Mga Update para sa Kapaligiran ............... Matatapos sa huling bahagi ng tag-araw ng 2018

•  Panghuling Disenyo ................................... Matatapos sa huling bahagi ng tag-araw ng 2019 

•  Pagtatamo ng Right of Way ....................... Matatapos sa taglagas 2019 

•  Paglilipat ng Utility ..................................... Magsisimula sa maagang bahagi ng 2019 hanggang sa tag-araw ng 2019

•  Pagtatayo  .................................................. Magsisimula sa maagang bahagi ng 2020 hanggang taglagas ng 2023* 

 *  Nakasalalay sa pagiging available ng pondo  

Halaga ng Proyekto 
$453 milyon para sa disenyo, right of way, mga utility at construction.

Paano Makikipag-ugnayan sa Amin 
Kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol sa Eastridge patungong BART Regional Connector Project,  
mangyaring bumisita sa www.vta.org/eastridgetobart,o makipag-ugnayan sa Community Outreach Department ng  
VTA sa (408) 321-7575, TTY para sa may kapansanan sa pandinig (408) 321-2330. Maaari ka ring ring bumisita sa  
amin sa web sa www.vta.org, o ie-mail kami sa community.outreach@vta.org. 


