
Descrição do projeto e finalidade

A VTA planeja construir uma extensão da actual passagem subterrânea da Estação Santa 
Clara, que permitirá que os pedestres e ciclistas possam se deslocar do lado dos trilhos 
da Brokaw Road para as plataformas Caltrain/ACE/Capitol Corridor, além do acesso à rua 
do outro lado dos trilhos, chamada El Camino Real. Semelhante a um túnel, a extensão 
planejada da passagem subterrânea será de aproximadamente 80 pés de comprimento e 
será executada sob três linhas férreas da Union Pacific Railroad (UPRR). A construção da 
passagem subterrânea vai durar quatro dias e incluirá a parada do serviço ferroviário em 
três linhas férreas, o corte de aproximadamente 200 pés de ferrovias e escavação.  
A construção dos túneis vai utilizar 14 unidades de condutos de concreto pré-fabricados 
que serão instalados no lugar para criar o piso, paredes e o teto do túnel de pedestres. 
Em conjunto com o túnel de pedestres, uma rampa planejada aberta ao ar de aproximada-
mente 250 pés de comprimento irá ligar a Brokaw Road ao túnel.         

Impacto ao Passageiro

Durante os quatro dias durante o período de construção, a partir de 23 de novembro até 
28 de novembro, os comboios de passageiros estarão operando em ambos os sentidos 
em uma única linha férrea mais próxima da Railroad Avenue. As linhas férreas adjacentes 
da UPRR serão fechadas e os comboios serão desviados.

Programação do projeto

Construção da extensão da rampa:  Início em Outubro de 2016
Construção da passagem subterrânea:  No fim de semana de Thanksgiving de 23 a  
  28 de Novembro
Abertura ao público da passagem
subterrânea e da rampa:    Verão de 2017

Financiamento

O custo do projecto de $13.8 milhões será coberto pelas Medidas A e B, da cidade de  
San Jose, fontes estaduais e federais, rotas seguras para o trânsito e o fundo de transporte 
para o ar limpo.

Saiba mais

Consulte o site do projecto para atualizações, pois o período de tempo da construção se 
aproxima: vta.org/SCpedU.

Como chegar até nós

Se você tiver quaisquer perguntas sobre o projecto da passagem subterrânea para  
pedestres de Santa Clara, contacte o departamento de relacionamento com a comunidade 
da VTA pelo número (408) 321-7575, TTY para as pessoas com deficiência auditiva  
(408) 321-2330. Você também pode visitar nosso site em vta.org, ou e-mail    
community.outreach@vta.org.
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VTA-Missão: A VTA fornece opções de transporte sustentáveis, acessíveis, orientadas para a comunidade e que são 
inovadoras, ambientalmente responsáveis e promovem a vitalidade da nossa região.
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