
Tổng Quan
Dự án này sẽ mở rộng tuyến đường xe điện trên Đường 
cao tốc Capitol Expressway từ Trạm Alum Rock đến Trung 
tâm Giao thông Eastridge, tạo nên sự kết nối khu vực với 
BART. Các đường sắt cao tốc sẽ nằm trên một đường 
dẫn trên cao với các lớp tách biệt tại Capitol Avenue, 
Story Road, Ocala Avenue, Cunningham Avenue, và Tully 
Road. Phần mở rộng của Eastridge sẽ bao gồm trạm xe 
điện ở Story Road ở trên cao và có thể tiếp cận bằng cầu 
vượt dành cho người đi bộ và trạm Eastridge gần Trung 
tâm Giao thông Eastridge.

Bối cảnh
Dự án Kết nối Khu vực Eastridge tới BART là một phần 
của Dự án Cải tiến Đường cao tốc Capitol Expressway lớn 
hơn, chuyển Capitol Expresway thành đại lộ đa phương 
thức, cung cấp dịch vụ giao thông xe buýt nhanh (BRT), xe 
điện và kết nối an toàn với hệ thống giao thông khu vực. 
VTA trước tiên đã giải quyết việc tiếp cận của người đi bộ 
và các biện pháp an toàn được cải thiện dọc theo đường 
cao tốc giữa Quimby Road và Capitol Avenue. Việc này đã 
được hoàn tất vào mùa thu năm 2012 và bao gồm cả vỉa 
hè mới, phần đường cho người đi bộ và đèn đường, và 
một phần đệm cảnh quan. Việc này được thực hiện sau 
việc xây dựng lại Trung tâm Giao thông Eastridge, hoàn 
thành vào năm 2015. Phần cuối cùng sẽ mở rộng tuyến 
đường xe điện từ Trạm Xe điện Alum Rock hiện có tới 
Trung tâm Giao thông Eastridge. 

Tình trạng của dự án: 
Tháng 6 năm 2016, Ban Giám đốc VTA đã phê duyệt kinh  
phí để hoàn thành thiết kế, mua mặt bằng và di chuyển các tiện ích.
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Tiến Độ Dự Án: 
Chứng nhận môi trường  .................... Hè 2019 
Bản thiết kế cuối cùng  ...................... Xuân 2020 
Giải phóng mặt bằng  ........................ Hoàn thành vào Thu 2020 
Di dời tiện ích  ............................... Bắt đầu từ Xuân 2020 đến Cuối Thu 2020 
Xây dựng  .................................... Bắt đầu từ Cuối Thu 2020 tới Cuối Thu 2024 

Chi Phí Dự Án  
453 triệu USD được sử dụng vào thiết kế, giải phóng mặt bằng, tiện ích và xây dựng. Kinh phí được phân bổ từ các 
nguồn sau: 
2000 Biện pháp A ............................ 314 triệu USD
Biện pháp khu vực  3  ....................... 130 triệu USD 
SB-1 ......................................... 9 triệu USD

Làm thế nào để liên lạc với chúng tôi 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về dự án Kết nối Eastridge tới BART, vui lòng truy cập www.vta.org/eastridgetobart hoặc 
liên lạc với Ban Tiếp cận Cộng đồng của VTA theo số (408) 321-7575, TTY cho người khiếm thính (408) 321-2330. Bạn 
cũng có thể ghé thăm trang web www.vta.org, hoặc e-mail cho chúng tôi tại community.outreach@vta.org.

 


