
WHEN:  The parking garage will be constructed 
between March 2015 and the end of 2016.

Work may take place Monday through Saturday 
between 7 a.m. and 7 p.m. with some extended 
work hours as needed for specific activities.

WHERE:  Within the Berryessa Station campus, 
south of the future Berryessa BART Station.

WHY:  Parking at Berryessa Station is part of a 
comprehensive access plan that also includes 
buses, pedestrian paths, and bike storage to connect everyone in San Jose. The parking garage will have approximately 
1,200 parking spaces and is designed to support current and future parking demand.

WHAT TO EXPECT:  Work began in March with minor activities including temporary sound curtain installation. In April and 
May, activities will include excavation and the installation of support piers constructed of rock. These activities may cause 
some noise and vibration, but are designed to minimize impacts to homes and businesses. VTA will monitor noise and 
vibration levels throughout the project to ensure that they do not exceed thresholds.   

PROJECT CONTACT:  If you have a question, please contact VTA’s BART Silicon Valley at vtabart@vta.org. 
To call the project: Dial (408) 934-2662; Press 2. For additional details, please visit us at vta.org/bart, @bartsv   
or facebook.com/bartsv or subscribe at vta.org/bart/subscribe.

VTA’s BART Silicon Valley Extension
VTA’s Bay Area Rapid Transit (BART) Silicon Valley Extension is a 16-mile extension of the existing BART system to San Jose, Milpitas and 
Santa Clara, which will be delivered through a phased approach. The first phase, the Berryessa Extension, is a 10-mile, two-station extension, 
beginning in Fremont south of the future BART Warm Springs Station and proceeding in the former Union Pacific Railroad right-of-way 
through Milpitas, the location of the first station, and then to the Berryessa area of north San Jose, at the second station. VTA continues 
project development activities for the second 6-mile phase of the project that includes a 5.1 mile-long subway tunnel through downtown  
San Jose, ending at grade in Santa Clara near the Caltrain Station. Construction on the second phase of the project will commence as 
additional funding is secured.

Construction Beginning on Berryessa Station Parking Garage

CUÁNDO: El edificio de estacionamiento será construido de 
marzo de 2015 a finales de 2016.

Las labores tendrán lugar de lunes a sábado de 7 a.m. a 7 p.m. 
con algún horario extendido tal y como lo requieran las 
actividades específicas.

DÓNDE: Dentro del campus de la estación Berryessa, al sur de 
la futura estación Berryessa de BART.

POR QUÉ: El estacionamiento en la estación Berryessa es parte 
de un plan de acceso integral que también incluye autobuses, 
veredas peatonales y almacenamiento de bicicletas para 
conectar a todos en San José. El edificio de estacionamiento 
tendrá aproximadamente 1,200 espacios y está diseñado para 
satisfacer la demanda actual y futura de estacionamiento.

LO QUE SE PUEDE ESPERAR: Las labores empezaron en marzo 
con actividades menores incluyendo instalación de cortinas 
acústicas provisionales. En abril y mayo, las actividades 
incluirán excavación y la instalación de pilares de apoyo 
construidos de roca. Estas actividades podrían ocasionar 
cierto ruido y vibración, pero están diseñadas para minimizar 
los impactos a los hogares y los negocios. VTA monitoreará 
los niveles de ruido y vibración a través del proyecto para 
asegurarse de que no excedan los umbrales correspondientes. 

Empiezan obras de construcción del edificio de estacionamiento de la estación Berryessa
CONTACTO DEL PROYECTO: Si tiene alguna pregunta, por favor 
comuníquese con BART Silicon Valley de VTA a vtabart@vta.org.  
Para llamar al proyecto: marque (408) 934-2662; oprima 2.  
Si desea detalles adicionales, por favor visítenos en vta.org/bart, 
@bartsv o facebook.com/bartsv o suscríbase en  
vta.org/bart/subscribe.
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時間：本停車場工期預計為 2015 年 3 月至 2016 年底。

施工時間為週一至週六早 7 時至晚 7 時，有時可能因特殊需要而需延
長施工時間。

地點：Berryessa 車站園區內，在未來 Berryessa BART 捷運站新站
的南側。

原因：Berryessa 車站停車場是綜合通行規劃的一部分，該規劃還包
括公車、人行道及自行車存放區，目的是為聖荷西市民提供便利交通。
停車場提供約 1,200 個停車位，預期能滿足目前及未來的停車需求。

施工簡介：3 月開始施工，首先進行準備工作，包括裝設隔音簾。 
4 月和 5 月的施工包括土方開挖和打造磚石柱基。施工過程中會產生
一些噪音和震動，但承包商會設法將住宅和商號所受到的影響降至最
小。在整個施工過程中，VTA 將密切監測噪音和震動程度，確保不超
過臨界值。  

Berryessa 車站停車場開始施工

項目聯絡人：如有問題，請聯絡 VTA BART 矽谷捷運線： 
vtabart@vta.org 或撥打：(408) 934-2662 按 2 欲知更多詳情， 
請瀏覽 www.vta.org/bart、@bartsv 或 facebook.com/bartsv， 
或上 vta.org/bart/subscribe 訂閱 BART 有關新聞。

THỜI GIAN: Bãi đậu xe sẽ được xây từ tháng Ba, 2015 tới cuối  
năm 2016.

Việc xây cất có thể diễn ra từ Thứ Hai tới Thứ Bảy, 7 giờ sáng tới 7 giờ 
tối và có thể làm thêm giờ khi cần thiết đối với các hoạt động đặc biệt.

ĐỊA ĐIỂM: Trong khu vực Trạm Berryessa, phía nam của Trạm 
Berryessa BART sau này.

LÝ DO: Bãi đậu xe tại Trạm Berryessa là một phần của kế hoạch tiếp 
cận giao thông toàn diện, kế hoạch này cũng bao gồm xe buýt, lối đi 
bộ, và nơi giữ xe đạp để kết nối tất cả mọi người ở San Jose.  Bãi đậu 
xe sẽ có khoảng 1,200 chỗ đậu và được thiết kế để hỗ trợ nhu cầu 
đậu xe hiện tại và tương lai.

NHỮNG GÌ SẼ XẢY RA: Việc xây dựng đã bắt đầu vào tháng Ba 
với các hoạt động nhỏ như lắp đặt màn cách âm tạm thời. Vào tháng 
Tư và tháng Năm, công trình sẽ có đào bới và lắp đặt các cột chống 
bằng đá. Các hoạt động này có thể gây ra một số tiếng ồn và rung 
lắc, nhưng được tính để giảm thiểu các tác động đối với dân cư và 
các cơ sở kinh doanh. VTA sẽ theo dõi tiếng ồn và rung lắc trong 
suốt thời gian dự án để đảm bảo không vượt quá giới hạn.   

Công trình Xây Dựng bắt đầu ở Bãi Đậu Xe của Trạm Berryessa
LIÊN LẠC DỰ ÁN: Nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng liên lạc 
BART Silicon Valley của VTA tại vtabart@vta.org. Để gọi cho dự án: 
Gọi số (408) 934-2662; sau đó bấm số 2. Để biết thêm thông tin chi 
tiết, xin truy cập trang mạng của chúng tôi tại vta.org/bart, @bartsv 
hoặc facebook.com/bartsv hoặc ghi danh tại  
vta.org/bart/subscribe.


