
Deskripsyon ng Proyekto at Layunin

Ang VTA ay nagpaplanong magtayo ng ekstensyon sa kasalukuyang undercrossing ng  
Santa Clara Station, na nagpapahintulot sa mga pedestriyan at nagbibisikleta na ma-akses 
ang Caltrain/ACE/Capitol Corridor platform at El Camino Real mula sa Brokaw Road.  
Kapareho ng isang tunel, ang nakaplanong undercrossing na ekstensyon ay magiging 
tinatayang 80 talampakan ang haba, at tatakbo sa ilalim ng tatlong riles ng Union Pacific 
Railroad (UPRR). Ang konstruksyon ng undercrossing ay magtatagal ng apat na araw, at 
kabibilangan ng pagtigil ng rail service sa tatlong riles, na pumuputol sa humigit-kumulang 
200 talampakan ng railway at paghuhukay. Ang cut-and-cover na konstruksyon ay gaga-
mit ng 14 na nahubugan nang konkreto sa mga yunit ng tunel na ilalagay sa lugar upang 
lumikha ng sahig, pader at kisame ng tunel ng pedestriyan. Kasama sa nakaplanong tunel 
ng pedestriyan, isang open-air na rampa na may tinatayang haba ng 250 talampakan na 
kokonekta sa Brokaw Road sa estruktura ng tunel.    

Mga Epekto sa Pasahero

Sa panahon ng apat na araw na konstruksyon mula ika-23 ng Nobyembre hanggang ika- 
28 ng Nobyembre, ang mga pampasaherong tren ay tatakbo sa parehong mga direksyon 
sa iisang riles na pinakamalapit sa Railroad Avenue. Ang katabing UPRR na riles ay isasara 
at ang mga tren na iyon ay magkakaroon ng ibang ruta.

Iskedyul ng Proyekto

Konstruksyon ng ekstensyon ng rampa:   Magsisimula sa Oktubre 2016
Konstruksyon ng undercrossing:               Sabado at Linggo ng Thanksgiving, ika-23-  
                                28 ng Nobyembre
Undercrossing at rampa na 
magbubukas sa publiko:                            Tag-init 2017

Pagpopondo

Ang $13.7 milyong halaga ng proyekto ay kukunin sa mga Measures A at B, ang Lungsod 
ng San Jose, mga Pinaggagalingan ng Estado at Pederal, Safe Routes to Transit, at ang 
Transportation Fund for Clean Air.

Dagdagan ang Kaalaman

Mangyaring sanggunian ang website ng proyekto para sa mga update sa papalapit na  
panahon ng konstruksyon: vta.org/SCpedU.

Paano Makikipag-ugnay sa Amin

Kung kayo ay mayroong anumang mga katanungan tungkol sa Proyekto ng Pedestrian  
Undercrossing ng Santa Clara, mangyaring tawagan ang Community Outreach   
Department ng VTA sa (408) 321-7575, TTY para sa may kapansanan sa pandinig  
(408) 321-2330. Maaari mo rin kaming bisitahin sa web sa vta.org, o i-e-mail kami sa   
community.outreach@vta.org.

FACT SHEET: Mga Proyekto sa Bisikleta at Pedestrian

Santa Clara Pedestrian Undercrossing

Keep the 
Valley Green

SCPedU 9/08/16-F - TAG

Mga Partner na Nagpopondo sa Proyekto



Mission ng VTA: Ang VTA ay nagbibigay ng mga opsyon sa transportasyon na sustainable, maa-akses, nakatuon 
sa komunidad na inobatibo, responsable sa kapaligiran, at nagtataguyod ng kasiglahan sa ating rehiyon.
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