
Mô tả & Mục đích dự án
VTA dự kiến xây mở rộng đường ngầm qua đường hiện nay ở trạm Santa Clara để giúp 
người đi bộ và đi xe đạp vào sân ga Caltrain/ACE/Capitol Corridor và El Camino Real 
từ Brokaw Road. Phần mở rộng đường ngầm dự kiến sẽ giống như một đường hầm dài 
khoảng 80 feet, chạy dưới ba đường ray Union Pacific Railroad (UPRR). Việc xây dựng 
đường ngầm sẽ kéo dài bốn ngày, bao gồm dừng dịch vụ trên ba đường ray , cắt bỏ khoảng 
200 feet đường sắt, và đào lấp. Việc thi công  sẽ lắp đặt 14 hộp bê tông đúc sẵn để tạo sàn, 
tường và trần cho đường hầm người đi bộ. Cùng với đường hầm cho người đi bộ như dự 
kiến là một đoạn đường nối ngoài trời dài khoảng 250 feet sẽ kết nối Brokaw Road với cấu 
trúc đường hầm.        

Ảnh hưởng đối với người đi xe
Trong thời gian xây dựng bốn ngày từ ngày 23 tháng 11 qua ngày 28 tháng 11, các tàu chở 
khách sẽ chạy cả hai chiều trên cùng làn gần với Railroad Avenue nhất. Các tuyến UPRR 
liền kề sẽ được đóng và các chuyến tàu sẽ đi theo đường tránh.

Lịch trình dự án
Xây dựng mở rộng đoạn đường nối:    Bắt đầu Tháng Mười năm 2016
Xây dựng đường ngầm:                       Lễ Tạ Ơn cuối tuần, ngày 23-28 Tháng 11 
Đường ngầm và đoạn đường nối 
mở cửa cho công chúng:                      Mùa hè 2017

Kinh phí
Chi phí dự án $ 13.800.000 sẽ rút ra từ các nguồn Biện pháp A và B, thành phố San Jose, 
tiểu bang và liên bang, Quỹ Các tuyến đường an toàn để vận chuyển, và Quỹ Giao thông 
vận tải vì không khí sạch.

Để biết them thông tin 
Vui lòng tham khảo trang web của dự án để có bản cập nhật khi sắp đến thời gian xây dựng  
vta.org/SCpedU.

Liên hệ với chúng tôi 
Nếu có bất kỳ câu hỏi về Đường ngầm qua đường cho người đi bộ ở Santa Clara, xin quý  
vị  vui lòng gọi về Ban Tiếp ngoại Cộng đồng VTA tại (408) 321-7575, TTY cho những người 
khiếm thính (408) 321-2330. Quý vị cũng có thể ghé thăm chúng tôi trên web tại vta.org, 
hoặc e-mail cho chúng tôi tại community.outreach@vta.org.
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Đối tác tài trợ Dự án  



Sứ Mệnh VTA: VTA cung cấp các giải pháp giao thông nhằm vào cộng đồngdễ tiếp cận, bền vững mang 
tính sáng tạo, có trách nhiệm với môi trường và thúc đẩy sức sống của khu vực chúng ta.
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