				
FACT SHEET: Ang para sa nagbibisikleta
at sa mga Pedestriyan
Montague Expressway Pedestrian Overcrossing
Kabuuang Ideya ng Proyekto
Bilang panghuling bagay na kailangang gawin sa BART Phase I project, ginagawa ng VTA ang 229-talampakang
bakal na tulay para sa pedestriyan na patungong hilagang-timog, sangang-daan sa ibabaw ng Montague
Expressway. Puwedeng gamitin ito ng mga bumabyahe sa isang bahagi mula sa harapan ng bagong gusaling
apartment ng The Edge sa 753 Montague Expressway sa Milpitas hanggang sa ikalawang palapag ng kasalukuyang garaheng paradahan sa Milpitas Transit Center sa kabilang bahagi. Kabilang dito ang hagdan na
aakay mula sa unang palapag sa magkabilang panig ng Montague Expressway hanggang sa tulay na liliban
sa ibabaw ng Montague. Magkakaroon din ng access sa elevator sa dulong hilaga ng tulay, pati na ang mula
sa kanlurang gilid ng garaheng paradahan sa Milpitas Transit Center.
Ang layunin ng tulay ay para makatawid nang ligtas at maayos na paraan ang mga pedestriyan at ang mga
gumagamit ng mga bisikleta, scooter, o iba pang paraan ng transportasyon sa Montague Expressway habang
nagpaparoo’t parito sila sa Milpitas Transit Center.
Ang larawang makikita sa ibaba ay nagpapakita ng malamang maging hitsura ng sangang-daan:

Ang proyektong ito ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng Lunsod ng Milpitas, ng County of Santa Clara,
at ng VTA.
pagpapatuloy

Mga Partner sa Pagpopondo ng Proyekto
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Mga Epekto ng Pagtatayo
Magsisimula ang pagtatayo sa Septyembre
2019. Kasama sa mga epekto ng pagtatayo
ang:
• Pagsasara ng dulong kanan na daanan
sa pagitan ng S. Milpitas Blvd at Piper
Drive sa direksyong Pakanluran simula
sa Septyembre 2019 hanggang sa
taglagas ng 2020. Iba pang pana-panahong mga pagsasara ng daanan kapag
kinakailangan;
• Pana-panahon, limitadong access sa
bangketa sa aparment na gusali ng
Edge;
• Pana-panahon, limitadong access sa timog na bahagi ng Montague Expressway katabi ng bagong
garaheng paradahan ng Milpitas Transit Center; at/o
• Ganap na pagsasara ng Expressway: tatlo hanggang apat na dulong-sanlinggo sa buong panahon ng
pagtatayo sa pagitan Capitol Avenue at South Milpitas Boulevard simula Biyernes ng gabi hanggang
Lunes ng umaga.
Tinatayang matatapos ang proyekto nang 15-16 na buwan. Inaasahan ng VTA na magbubukas ito sa
taglagas ng 2020.

Pondo ng Proyekto
$3.5 Milyon:

Senate Bill 1 (SB1), ang Road Repair and Accountability Act of 2017

$6.06 Milyon:

Lunsod ng Milpitas

$7.0 Milyon:

One Bay Area Grant Program Round 2 (OBAG 2)

$2.77 Milyon:

Metropolitan Transportation Commission Transit Performance Initiative

Kabuuang Pondo: $19.33 Milyon

Paano Makikipag-ugnayan sa Amin
VTA Community Outreach: (408) 321-7575
community.outreach@vta.org
vta.org/montagueped

